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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:  

1. επισημαίνει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν ήδη καταδείξει τη δέσμευσή τους για 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη σημαντική συνεισφορά τους στις 

πρωτοβουλίες «Ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού» (LPAA) και «Ζώνη μη κρατικών 

παραγόντων για τη δράση για το κλίμα» (NAZCA)· χαιρετίζει πρωτοβουλίες όπως το 

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της 

Πρωτοβουλίας για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (πρωτοβουλία «Δήμαρχοι 

για την προσαρμογή»), το Μνημόνιο Συμφωνίας «Κάτω από 2°C» και η πρωτοβουλία 

«RegionsAdapt»· ενθαρρύνει περισσότερες πόλεις της ΕΕ να προσχωρήσουν σε αυτές 

τις πρωτοβουλίες και να δεσμευτούν να αναλάβουν φιλόδοξες δράσεις για το κλίμα· 

πιστεύει ότι η συμβολή πρωτοβουλιών αυτού του είδους θα πρέπει να αναγνωριστεί και 

να προαχθεί τόσο από τις υποεθνικές και τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και από τους 

διακυβερνητικούς οργανισμούς· 

2. επισημαίνει ότι οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση της πλειονότητας 

των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, και του 

μεγαλύτερου μέρους της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει την 

ανάγκη να αναληφθεί δράση όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την 

κινητικότητα, τις δημόσιες συγκοινωνίες και υποδομές, την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, τις εκστρατείες εκπαίδευσης, τις έξυπνες πόλεις, τα έξυπνα δίκτυα και τις 

περιφερειακές επιδοτήσεις, με σκοπό την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού· 

3. σημειώνει ότι σήμερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν σε πόλεις· επισημαίνει, επίσης, 

ότι οι επιλογές αστικών υποδομών που πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους για τις 

πόλεις θα έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των πόλεων να αντέξουν την αλλαγή του 

κλίματος, καθώς στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι πόλεις της Ευρώπης, ως 

αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, είναι πιθανό να συγκαταλέγονται συχνότερες 

βροχοπτώσεις, πλημμύρες και καύσωνες· 

4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι πόλεις, οι εταιρείες και άλλοι μη κρατικοί φορείς έχουν 

δυνατότητες μετριασμού της τάξης των 2,5-4 δισεκατομμυρίων τόνων CO2 έως το 

20201, ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που εκπέμπει η Ινδία σε ένα έτος και παρόμοιας 

τάξης μεγέθους με τη μείωση κατά 4-6 δισεκατομμύρια τόνους CO2 στην οποία 

προβλέπεται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να οδηγήσουν οι εθνικά καθορισμένες προθέσεις 

συνεισφοράς (INDC) που εγκρίθηκαν στο Παρίσι, έως το 2030, δηλαδή μια δεκαετία 

αργότερα· 

5. τονίζει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν από μόνες 

τους τις παγκόσμιες εκπομπές κατά 5 % ώστε να συμβάλουν στην υλοποίηση της 

συμφωνίας του Παρισιού, ενώ σε συνεργασία με άλλες βαθμίδες της διοίκησης και τον 

                                                 
1 Έκθεση της Global Gender and Climate Alliance (GGCA), Δεκέμβριος 2015. 
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ιδιωτικό τομέα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά 46 %1· 

6. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για εκπομπές τόσο αερίων 

θερμοκηπίου όσο και ατμοσφαιρικών ρύπων που είναι επικίνδυνοι για την υγεία και 

των οποίων η συγκέντρωση στον αστικό αέρα διέπεται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 

σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων2· 

7. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 7 παράγραφος 2 της συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζει ότι 

«η προσαρμογή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση με τοπικές, υποεθνικές, εθνικές, 

περιφερειακές και διεθνείς διαστάσεις, την οποία αντιμετωπίζουν όλοι»· 

8. αναγνωρίζει ότι η ανάληψη δράσης από τις τοπικές αρχές είναι ζωτικής σημασίας 

προκειμένου οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο 

πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα· 

9. τονίζει ότι οι μη κρατικοί φορείς καθίστανται βασικό στοιχείο του καθεστώτος για το 

κλίμα, μετά τη συμφωνία του Παρισιού, και της διαδικασίας της σύμβασης-πλαισίου 

των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)· τονίζει ότι θα μπορούσαν 

να έχουν σημαντική συνεισφορά στον διάλογο διευκόλυνσης και στον παγκόσμιο 

απολογισμό, καθώς και να συμβάλουν σε μια πιο αποτελεσματική διαδικασία 

επανεξέτασης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· 

10. ζητεί να ενισχυθούν τόσο τα μεμονωμένα όσο και τα συντονισμένα μέτρα σε ενωσιακό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής· 

11. τονίζει ότι οι πόλεις αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη χάραξη της αστικής πολιτικής, 

καθώς έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν πρωτοβουλίες με εθνικά σχέδια δράσης και να 

εστιάζουν στις πρωτοβουλίες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο· ζητεί να καταστεί πιο 

ουσιαστική η συμμετοχή του τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ· 

12. σημειώνει ότι οι δήμαρχοι λογοδοτούν απευθείας στους δημότες για τις αποφάσεις 

τους, και μπορούν να δρουν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα, και συχνά με άμεσα 

αποτελέσματα και με μεγαλύτερο αντίκτυπο· 

13. ζητεί να υπάρξει μια νέα διακυβέρνηση που θα μπορεί να εξασφαλίζει πόρους για τη 

δράση για το κλίμα, και να ενσωματωθούν καλύτερα οι περιφέρειες και οι πόλεις και τα 

αντιπροσωπευτικά τους όργανα, όπως η Επιτροπή των Περιφερειών σε επίπεδο ΕΕ, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας της UNFCCC, ώστε να καθιερωθεί ένας μόνιμος απευθείας 

διάλογος μεταξύ των διαφόρων επιπέδων, αρχίζοντας από το τοπικό και το 

περιφερειακό επίπεδο· σημειώνει ότι η ανακοίνωση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη 

συμφωνία του Παρισιού οδήγησε πολλές πολιτείες και πόλεις των ΗΠΑ να 

επαναλάβουν τη δέσμευσή τους για την τήρηση της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς 

(NDC) των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει τη μείωση των εκπομπών των ΗΠΑ κατά 26 έως 

                                                 
1 Μελέτη της Arup με τίτλο «Deadline 2020. How cities will get the job done».  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
2 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 

σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 

2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1). 



 

AD\1139783EL.docx 5/15 PE607.983v02-00 

 EL 

28 % μέχρι το 2025 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005, και επισημαίνει ότι, στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο, οι τοπικές και υποεθνικές αρχές θα πρέπει να αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της UNFCCC, προκειμένου να εκπροσωπούνται οι 

θέσεις τους στην εν λόγω διαδικασία και να διευκολύνεται η διάδοση βέλτιστων 

πρακτικών σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 

την προσαρμογή σε αυτήν· 

14. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να γίνεται σαφής αναφορά στον ρόλο των τοπικών και των 

περιφερειακών αρχών στη συμφωνία του Παρισιού, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 

μακροπρόθεσμη απάντηση στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

συνεργάζεται επί τόπου με τις πόλεις και τις περιφέρειες με στόχο τη βελτίωση της 

σύνδεσης των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ και την ενίσχυση της βιωσιμότητάς 

τους, τη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών δήμων και την ανάπτυξη ευφυέστερων 

δικτύων αστικών συγκοινωνιών· 

15. επισημαίνει ότι, έως το 2030, σχεδόν το 60 % του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε 

αστικές περιοχές· σημειώνει ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 11 

(«Επίτευξη ασφαλών, ανθεκτικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων και 

οικισμών») αποσκοπεί αφενός στη σημαντική αύξηση, έως το 2020, του αριθμού των 

πόλεων και των οικισμών που εγκρίνουν και υλοποιούν ολοκληρωμένες πολιτικές και 

σχέδια με στόχο την ένταξη, την ενεργειακή απόδοση, τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και την ανθεκτικότητα έναντι 

καταστροφών, και αφετέρου στην ανάπτυξη και την υλοποίηση, σύμφωνα με το 

πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, μιας ολιστικής 

διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα· σημειώνει ότι, σύμφωνα με 

τις προοπτικές της παγκόσμιας αστικοποίησης που δημοσίευσε ο ΟΗΕ για το 2014, το 

έτος αυτό το 54 % του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε αστικές περιοχές, έναντι 30 % 

το 1950· σημειώνει ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 66 % το 2050· 

16. ζητεί η νέα παγκόσμια δομή να επιδιώκει επισήμως τη συμμετοχή των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία και την εφαρμογή ενός σαφούς σχεδίου 

δράσης για το κλίμα για τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι η δομή αυτή πρέπει να 

παρακολουθεί δεσμευτικούς στόχους, να παρακολουθεί την πρόοδο μέσω μηχανισμών 

αξιολόγησης και να παρέχει εξατομικευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα, με στόχο να 

μετατραπούν οι δεσμεύσεις σε απτά αποτελέσματα· 

17. ζητεί να προωθηθεί και να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ όλων των δημόσιων 

αρχών, και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή του κοινού και των κοινωνικών και 

οικονομικών παραγόντων· 

18. ζητεί να καταρτιστεί ένας χάρτης πορείας όσον αφορά την προσαρμογή, ο οποίος θα 

παρακολουθεί τη δράση για το κλίμα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και θα 

ενσωματώνει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα προσαρμογής στην ΕΕ, 

μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις NDC της ΕΕ· 

19. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα αυξανόμενα ακραία καιρικά 

φαινόμενα, όπως καύσωνες, ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασίες, αποτελούν 

άμεση συνέπεια της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, θα συνεχίσουν να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο σε πολλά μέρη της Ευρώπης και θα εμφανίζονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα, καθιστώντας πιο ευάλωτους τόσο τους ανθρώπους όσο και τη φύση και τα 
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οικοσυστήματα στα οποία αυτοί κατοικούν, αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και 

δεν αποκατασταθεί ο κύκλος του νερού· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις 

σε πράσινες υποδομές που μπορούν να βοηθούν τις πόλεις να διατηρηθούν δροσερές, 

και να παρέχουν προστασία και ανακούφιση κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών 

φαινομένων· σημειώνει ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους 

και εξαρτώνται από άλλες πόλεις και περιφέρειες για την εξασφάλιση βασικών 

υπηρεσιών όπως τροφή, νερό και ενέργεια, καθώς και για τις υποδομές για την παροχή 

των εν λόγω υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και 

ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τους 

μελλοντικούς κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει μια πόλη, καθώς και σχετικά με 

το τι συνεπάγεται αυτό από άποψη φυσικής και οικονομικής τρωτότητας· υπενθυμίζει 

ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πόλεις χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για τους 

κλιματικούς κινδύνους σε επίπεδο πόλης τα οποία να τροφοδοτούν τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, και 

ότι το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση μιας κοινής και ολοκληρωμένης 

προσέγγισης που θα συνδυάζει τον διάλογο και τις εταιρικές σχέσεις σε διατομεακό 

επίπεδο και μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης· ζητεί να υπάρξει 

ολοκληρωμένη στήριξη της ΕΕ με στόχο να ενισχυθεί η αλληλεγγύη και να βελτιωθεί η 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και να 

διασφαλιστεί ότι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή θα 

είναι σε θέση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή· 

20. παροτρύνει τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις κωμοπόλεις να καταρτίσουν 

συγκεκριμένα σχέδια προσαρμογής, με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι θα περιοριστεί η 

τρωτότητά τους στην κλιματική αλλαγή· 

21. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε πράσινες υποδομές που μπορούν να 

βοηθούν τις πόλεις να μειώσουν τη θερμοκρασία τους, και να παρέχουν προστασία και 

ανακούφιση κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων· 

22. παρατηρεί ότι, συγκεκριμένα, η αύξηση της ξυλώδους φυτικής κάλυψης στις πόλεις, με 

προσεκτική επιλογή των κατάλληλων ειδών για συγκεκριμένη περιοχή, μειώνει αισθητά 

τη ροή θερμότητας και τη θερμοκρασία του αέρα, με αποτέλεσμα την ουσιαστική 

βελτίωση του μικροκλίματος των πόλεων και της θερμικής άνεσης των ανθρώπων· 

πιστεύει ότι ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό της 

χρήσης γης και τα σχέδια αστικής ανάπτυξης των πόλεων της ΕΕ· 

23. τονίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει να υλοποιούν και να επικαιροποιούν σε τακτική βάση 

περιφερειακά προγράμματα που περιλαμβάνουν μέτρα για τη διευκόλυνση της 

κατάλληλης προσαρμογής, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής, καθώς και ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να συνεργάζονται για τη 

διαμόρφωση σχεδίων προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και για 

τους υδάτινους πόρους· 

24. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

(COM(2013)0216) προσδιορίζει τρεις κύριους στόχους και συναφείς δράσεις: 1) 

προώθηση της ανάληψης δράσης από τα κράτη μέλη· 2) ενθάρρυνση της θέσπισης 

συνολικών στρατηγικών προσαρμογής από όλα τα κράτη μέλη· και 3) χρηματοδότηση 
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μέσω του LIFE για τη στήριξη της δημιουργίας δυναμικότητας και την επιτάχυνση της 

δράσης προσαρμογής στην Ευρώπη (2013-2020)· 

25. υπενθυμίζει ότι προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

συμφωνία του Παρισιού, πρέπει όχι μόνον να μειωθούν οι εκπομπές, αλλά και να 

αυξηθεί η ικανότητα απορρόφησης CO2 από το έδαφος, ώστε η καθαρή αφαίρεση CO2 

από την ατμόσφαιρα να μπορεί να επιτευχθεί κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα· 

26. ζητεί να ενισχυθεί η προστασία των υφιστάμενων και των νεοσύστατων αστικών δασών 

στις περιφέρειες της ΕΕ, δεδομένης της σημασίας τους για τον ελεύθερο χρόνο των 

τοπικών πληθυσμών καθώς και, σε ορισμένες περιοχές, για την παροχή και τη 

διατήρηση πηγών πόσιμου νερού· πιστεύει ότι οι δήμοι θα πρέπει να παρέχουν κάθε 

αναγκαία στήριξη για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων αυτών και των υπηρεσιών 

τους, και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει την 

υποβάθμισή τους· 

27. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της κοινωνίας και των 

τόπων διαβίωσης των ανθρώπων, με στόχο την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται η αποδοτικότερη και ορθολογικότερη χρήση του νερού (με 

προτεραιότητα σε μέτρα προσαρμογής που αφορούν το νερό, κατ’ αντιστοιχία προς τα 

μέτρα μετριασμού που έχουν ήδη ληφθεί όσον αφορά τον άνθρακα) καθώς και μέτρα 

που αφορούν τις παράκτιες περιοχές· η ανάπτυξη στρατηγικών που βασίζονται στον 

πράσινο πολεοδομικό σχεδιασμό, με ιδιαίτερη έμφαση σε αντιπλημμυρικά έργα· η 

κινητοποίηση τεχνογνωσίας και πόρων προκειμένου οι καλλιέργειες και η διαχείριση 

των δασών να προσαρμοστούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ξηρασίας και 

των πυρκαγιών· και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ οικοσυστημάτων 

προκειμένου να ενθαρρύνεται η μετανάστευση των ειδών· 

28. αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο των μέτρων προσαρμογής πρέπει να επιτυγχάνεται 

συντονισμός και συνοχή σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού και της διαχείρισης, και ότι 

είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται κοινές προσεγγίσεις και πλήρης συνοχή μεταξύ των 

εθνικών στρατηγικών προσαρμογής και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων· 

29. επισημαίνει ότι η τρωτότητα των ατόμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και 

ιδίως στα λεγόμενα ακραία φαινόμενα, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε βασικούς πόρους, όπως η ενέργεια και το νερό·  

καλεί τις δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε αυτούς 

τους δύο βασικούς πόρους· 

30. σημειώνει ότι μόνο δεκαπέντε κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει σχέδιο δράσης και 

στρατηγική προσαρμογής, με λίγα συγκεκριμένα μέτρα στην πράξη· τονίζει την ανάγκη 

να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται όλες οι στρατηγικές προσαρμογής και τα 

σχέδια δράσης για την πρόληψη των κινδύνων και τη διαχείριση των πλημμυρών και 

των υδάτων·  

31. αναγνωρίζει ότι η αποδοτική χρήση των πόρων είναι θεμελιώδους σημασίας για τον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, προκειμένου να 

εντοπιστούν κοινές προτεραιότητες· ζητεί ολοκληρωμένες τοπικές στρατηγικές 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, να ενισχυθεί η 
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ανθεκτικότητα των περιοχών που πλήττονται περισσότερο και να διασφαλιστεί η 

προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 

32. είναι της άποψης ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν 

ολοκληρωμένες και μακροπρόθεσμες δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, σε τοπικό επίπεδο· 

33. θεωρεί ότι οι τοπικές και οι υποεθνικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζουν με 

σαφήνεια τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τον μετριασμό και την προσαρμογή, όπως 

γίνεται από τα κράτη μέσω των NDC, ώστε να παρέχουν αξιόπιστες και διαφανείς 

συνεισφορές, ξεκινώντας από ισχυρές διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής 

εκθέσεων και επαλήθευσης (ΠΥΕ), μέσω πρωτοβουλιών όπως είναι το Παγκόσμιο 

Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια· ζητεί να δημιουργηθεί ένα 

σύστημα τοπικά καθορισμένων συνεισφορών, το οποίο θα υλοποιηθεί σε άμεση 

σύνδεση και συμπληρωματικότητα με τις NDC· θεωρεί ότι οι εν λόγω συνεισφορές, 

ανεξαρτήτως του αν αναλαμβάνονται σε εθνικό, υποεθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο, θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένους κοινούς όρους, διαδικασίες και 

κατευθυντήριες γραμμές, κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των 

δράσεων και της στήριξης· 

34. υπενθυμίζει ότι τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 

2014-2020 (περίπου 212 δισεκατομμύρια ευρώ) θα πρέπει να διατεθεί για ενέργειες που 

σχετίζονται με το κλίμα· σημειώνει ότι στην ειδική έκθεση αριθ. 31/2016, το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην 

επιτευχθεί ο στόχος του 20 % εάν δεν καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η έγκριση του 

στόχου οδήγησε σε αύξηση και καλύτερη στόχευση της χρηματοδότησης της δράσης 

για το κλίμα στο πλαίσιο ορισμένων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 

ταμεία, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 

Ταμείου Συνοχής, αλλά σε άλλους τομείς, όπως στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

στους τομείς της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας, η κατάσταση 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη (κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει 

σημαντική στροφή προς τη δράση για το κλίμα)· 

35. επικροτεί τη συμπερίληψη των θεματικών στόχων TO4, TO5 και TO6 στα κριτήρια 

χορήγησης της χρηματοδότησης για τη συνοχή· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η δέσμευση να διατίθεται τουλάχιστον το 20 % του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε μέτρα για το κλίμα κατά την περίοδο 2014-

2020, ενδέχεται να μην επιτευχθεί αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα·  

36. υπογραμμίζει την έλλειψη συστήματος υποβολής εκθέσεων σχετικά με το ποσοστό 

χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής που διατίθεται για 

μέτρα μετριασμού και προσαρμογής από τις τοπικές αρχές· 

37. καλεί την Επιτροπή να επιβάλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να αναφέρουν το 

ποσοστό των κονδυλίων της ΕΕ που δαπανώνται σε τοπικό επίπεδο για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για την εξασφάλιση της χωροταξικής προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή· 

38. καλεί την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διοικητική 
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ικανότητα των περιφερειών και των πόλεων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 

να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης που 

διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της οικονομικής βοήθειας 

που αποσκοπεί στη στήριξη της εφαρμογής συνεκτικών μέτρων για το κλίμα από τις 

τοπικές και τις περιφερειακές αρχές· πιστεύει ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να έχουν 

άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς όπως τα παγκόσμια ταμεία για το 

κλίμα· 

39. έχει επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι περιφέρειες που 

μέχρι τώρα βρίσκονταν σε πλήρη οικονομική εξάρτηση από την εξόρυξη συμβατικών 

πηγών ενέργειας, όπως ο άνθρακας, και ζητεί να στηριχθεί ο διαρθρωτικός τους 

μετασχηματισμός από τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ· 

40. καλεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για τη 

σύσταση δημόσιων ταμείων τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, για 

παράδειγμα, για την προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 

αποκέντρωση των δικτύων και την ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από καταναλωτές· 

41. προτρέπει τις δημόσιες αρχές να καταγράφουν τις δραστηριότητες που αυξάνουν την 

τρωτότητα και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, και να παρέχουν φορολογικά κίνητρα 

για δραστηριότητες που προωθούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη 

μείωση των εκπομπών· 

42. τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν η ενεργειακή μετάβαση και οι τοπικές επενδύσεις 

σε μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, μέσω του 

εξορθολογισμού των κανονισμών, της μείωσης της γραφειοκρατίας, της διευκόλυνσης 

των καινοτόμων λύσεων και της ενθάρρυνσης των εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές 

κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την προώθηση της δράσης για το 

κλίμα· ζητεί να αναληφθούν εθνικές πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού 

όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 

43. τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην προστασία του κλίματος και ζητεί να 

ληφθούν επαρκή μέτρα για τους δήμους και τα σχολεία ώστε να εξασφαλίζεται η 

απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη· 

44. χαιρετίζει πρωτοβουλίες σε επίπεδο πόλης, όπως οι έξυπνες πόλεις και τα ευφυή 

δίκτυα, που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην 

ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, μέσω της αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής, της επίτευξης πράσινης ανάπτυξης και της προώθησης της σύνδεσης των 

περιοχών μέσω συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών· τονίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει 

να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις για τις πράσινες πόλεις, με στόχο την πράσινη ανάπτυξη 

σε εθνικό και αστικό επίπεδο, δεδομένου ότι οι πόλεις συμβάλλουν σημαντικά στις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, και υπογραμμίζει ότι λύσεις όπως τα ευφυή δίκτυα 

προσφέρουν τη δυνατότητα για αποδοτικότερη παροχή ενέργειας σε κατοικίες και 

κτίρια, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση 

ενέργειας· 

45. καλεί τις αρμόδιες αρχές να καθοδηγήσουν τη γεωργική και τη δασοκομική παραγωγή 

προς δραστηριότητες που συμβάλλουν στη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών 
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αερίων θερμοκηπίου, και να καταρτίσουν σχέδια που θα οδηγήσουν σε σταδιακή 

αύξηση της ικανότητας απορρόφησης του εδάφους·  

46. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πιθανά οικονομικά οφέλη για τις πόλεις που 

προπορεύονται στον τομέα των υποδομών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, τα οποία 

προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τη μείωση του κόστους ενέργειας, του κόστους 

συντήρησης και των δαπανών για τη δημόσια υγεία, η οποία βελτιώνεται χάρη στη 

μείωση των ρύπων· 

47. υπενθυμίζει ότι τα μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα έργα αυτοκατανάλωσης ανανεώσιμων 

πηγών, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του 

Παρισιού· 

48. τονίζει ότι είναι σημαντικό οι πόλεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής, προωθώντας τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών μεταφορών· σημειώνει ότι η 

κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί κύρια πηγή ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει ότι η 

ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται επί τόπου με τις πόλεις και τις περιφέρειες με στόχο την 

ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ και τη 

βελτίωση της σύνδεσης τους, ώστε να αναπτυχθούν ευφυέστερα δίκτυα αστικών 

συγκοινωνιών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο 

επίπεδο· 

49. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές παράγουν όχι μόνο εκπομπές με σημαντικές επιπτώσεις 

στην υγεία, αλλά και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου· θεωρεί ότι οι περιφέρειες και οι 

πόλεις έχουν τεράστιες δυνατότητες να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από τις μεταφορές, αν συνεκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτόν τον 

παράγοντα στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό· υπογραμμίζει την ανάγκη να 

χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της τοπικής και περιφερειακής 

κινητικότητας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· 

50. ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να υλοποιούν σχέδια στους τομείς των μεταφορών και της 

εφοδιαστικής με στόχο την προώθηση των ηλεκτροκίνητων δημόσιων και ιδιωτικών 

μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της οριοθέτησης ορισμένων περιοχών για 

αποκλειστική χρήση από ποδήλατα και ηλεκτρικά οχήματα, και μέσω της παροχής 

επαρκών σημείων φόρτισης με εύκολη πρόσβαση· 

51. ζητεί, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας του τομέα των μεταφορών, να οριστούν 

ορισμένες πιλοτικές περιοχές με σκοπό να πραγματοποιηθεί έρευνα σε σχέση με ένα 

ευφυές, διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφορών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών· 

52. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δίνει ιδιαίτερη 

σημασία και παρέχει ενισχυμένη χρηματοδότηση σε έργα καινοτομίας και έρευνας στον 

τομέα της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων πόλεων· 

53. επαναλαμβάνει ότι οι περιφέρειες πρέπει να εφαρμόζουν την οδηγία 2010/31/ΕΕ για 

την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων1 και την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 

                                                 
1 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την 
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απόδοση1· 

54. καλεί τις τοπικές αρχές να διεξάγουν ενημερωτικές εκστρατείες, μεταξύ άλλων σε 

συνεργασία με εκπροσώπους επιχειρήσεων τροφοδοσίας, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα των τροφίμων, ώστε να 

εκπαιδεύονται οι πολίτες σε ζητήματα υγιεινής διατροφής και να ενθαρρύνονται να 

καταναλώνουν τρόφιμα που έχουν χαμηλό αντίκτυπο στο κλίμα· 

55. υπογραμμίζει ότι τα εποχιακά τρόφιμα τοπικής παραγωγής μπορούν να συμβάλουν στη 

μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές, οδηγώντας με τον 

τρόπο αυτό σε μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των τροφίμων· καλεί την 

Επιτροπή να ενισχύσει την τοπική και περιφερειακή βιώσιμη παραγωγή τροφίμων· 

56. ζητεί να ενδυναμωθούν οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών προκειμένου να ενισχυθούν οι διαδικασίες για την επιτάχυνση 

των τοπικών δράσεων για το κλίμα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με στόχο τη 

μείωση των αποβλήτων, τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτικότερη 

χρήση των πόρων· 

57. τονίζει ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες για τη 

βελτίωση της βιωσιμότητας στις πόλεις, και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις 

πόλεις στη στρατηγική για την κυκλική οικονομία· 

58. καλεί τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αποβλήτων με σκοπό 

την πραγμάτωση της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση άλλων τρόπων διάθεσης 

των μη επαναχρησιμοποιήσιμων ή μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων, πέραν της 

αποτέφρωσης· 

59. ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους για την ενίσχυση της διεθνούς 

συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και τοπικών φορέων, προκειμένου να υπάρχει 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών και διδαγμάτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της 

συμφωνίας του Παρισιού· 

60. ζητεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να βοηθούν τις πόλεις και τις περιφέρειες να 

εκπληρώσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις για τη στήριξη πρωτοβουλιών για το κλίμα και 

την ενέργεια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· 

61. καλεί τις πόλεις και τις περιφέρειες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και η ατμοσφαιρική 

ρύπανση· σημειώνει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν 

ουσιαστικό ρόλο στην απαλλαγή της κοινωνίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, και ότι 

η συμμετοχή τους στη δημιουργία ενός ενεργειακού συστήματος βασισμένου στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ και τα 

μεμονωμένα κράτη μέλη· 

                                                 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13). 
1 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την 

ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των 

οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1). 
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62. επικροτεί την απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή να 

καταρτίσει ειδική έκθεση σχετικά με τις πόλεις και το κλίμα με ορίζοντα το 2023, μια 

δέσμευση που θα προωθήσει την ενίσχυση της έρευνας όσον αφορά τη σημασία των 

πόλεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να 

συμμετάσχει ενεργά στην κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης και να υποστηρίξει μια 

πολυεπίπεδη εδαφική θεώρηση της δράσης για το κλίμα· πιστεύει ότι οι πόλεις θα 

πρέπει να συμβάλουν με τις παρατηρήσεις τους στην έκθεση του 2018 για το 

παγκόσμιο κλίμα· πιστεύει ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες μπορούν να επηρεάσουν τη 

χάραξη πολιτικής μετά τη συμφωνία του Παρισιού, με την εφαρμογή μιας στρατηγικής 

προσέγγισης όσον αφορά την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την 

υποστήριξη μέτρων μετριασμού και προσαρμογής σε αστικές περιοχές, στις οποίες ζει 

πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού· 

63. αναγνωρίζει την ιδιαίτερη ευθύνη των πόλεων όσον αφορά την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι ευθύνονται για το 70 % των παγκόσμιων εκπομπών 

CO2· θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με τη Διακήρυξη του Δημαρχείου του 

Παρισιού το 2015, θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνο μέσω της συνεργασίας με το 

Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και της ευρείας 

υιοθέτησης σχεδίων δράσης από πόλεις σε όλη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 

συμβάλει, όπου είναι αναγκαίο, στην επιτυχή ενσωμάτωση της Δέσμευσης των 

Δημάρχων και του Συμφώνου των Δημάρχων, που άρχισε στις 22 Ιουνίου 2016· 

64. σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της COP 22 στο Μαρακές, οι τοπικές και οι 

περιφερειακές αρχές ανέπτυξαν τον οδικό χάρτη δράσης του Μαρακές, ο οποίος 

επισημαίνει την ανάγκη για πιο άμεση συμμετοχή των τοπικών αρχών, οι οποίες θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται επισήμως ως μέρος των επίσημων συζητήσεων σχετικά με 

την κλιματική αλλαγή, αντί να θεωρείται ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με άλλους μη 

κρατικούς φορείς, όπως ΜΚΟ και φορείς του ιδιωτικού τομέα· 

65. τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα ως καταναλωτές 

ενέργειας, και ζητεί να επικεντρωθούν ή να ενισχυθούν τα διαρθρωτικά ταμεία 

προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια και η αυτάρκεια 

των δήμων μέσω της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

66. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πιλοτικά σχέδια και 

μοντέλα για την ενεργειακή αυτοδιαχείριση σε τοπικό επίπεδο — μοντέλα που 

βασίζονται σε συστήματα διανομής, τα οικονομικά οφέλη των οποίων 

χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων που μειώνουν τον 

αντίκτυπο στο περιβάλλον· 

67. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών, των τοπικών 

κοινοτήτων και των πόλεων· 

68. εκφράζει την απογοήτευσή του για την εκτίμηση που περιέχει η ετήσια έκθεση 2016 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν θα επιτευχθεί ο 

στόχος της ΕΕ να δαπανάται το 20 % του προϋπολογισμού της κατά την τρέχουσα 

περίοδο προγραμματισμού για τη δράση για το κλίμα· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 

πολλές και διάφορες δυσκολίες όσον αφορά τη μέτρηση και την αξιολόγηση σχεδίων 

της ΕΕ που αποσκοπούν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών 
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της· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο σε 

αυτόν τον σημαντικό τομέα· 

69. υπογραμμίζει τη σημασία των αποκεντρωμένων, συνεργατικών ενεργειακών σχεδίων 

των πολιτών, και ζητεί να στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και μέσω της 

μείωσης του διοικητικού φόρτου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· 

70. αναγνωρίζει τη σημασία των προσεγγίσεων από τη βάση προς την κορυφή για την 

εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στο εγχείρημα του 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής· αναγνωρίζει τις δυνατότητες των εργαλείων που 

θεσπίζονται με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων1, όπως οι ολοκληρωμένες 

εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ) και οι τοπικές αναπτύξεις με πρωτοβουλία κοινοτήτων 

(CLLD), για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα αυτό· καλεί την 

Επιτροπή να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για 

να εξασφαλίζει ότι αξιοποιούν κατάλληλα το πλήρες φάσμα των εργαλείων που έχουν 

στη διάθεσή τους· 

71. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για μια επιτυχημένη παγκόσμια εφαρμογή του 

Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια· σημειώνει ότι είναι 

σημαντικό να καθοριστούν στόχοι που είναι πλήρως μετρήσιμοι· σημειώνει, επιπλέον, 

ότι ορισμένα σχέδια δράσης που υποβλήθηκαν περιέχουν δεσμεύσεις έως το 2020 και 

ότι, κατά συνέπεια, οι εν λόγω πόλεις πρέπει να πραγματοποιήσουν επιπλέον έργο έως 

το 2030· 

72. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα εθελοντικά μέτρα (επισήμανση βάσει φωτεινού 

σηματοδότη) που καθιστούν εμφανή τον κλιματικό αντίκτυπο και το αποτύπωμα 

άνθρακα των τροφίμων και άλλων προϊόντων, και ζητεί να θεσπιστούν κοινοί δείκτες 

σε επίπεδο ΕΕ που να επιτρέπουν την εθελοντική αλλά συγκριτική επισήμανση, ιδίως 

στον τομέα του περιφερειακού εμπορίου. 

  

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 320). 
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