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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι πολιτικές κατευθύνσεις για 
την επόμενη Επιτροπή (2019-2024) θέτουν ως αρχή την ενσωμάτωση των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, και ότι η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται στις επιστολές ανάθεσης 
καθηκόντων για τον αρμόδιο για την οικονομία Επίτροπο και για τους Αντιπροέδρους 
της Επιτροπής που είναι αρμόδιοι για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και για μια 
οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει την 
ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε κινητήρια δύναμη της ΕΕ, προκειμένου η Ένωση να 
ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα μέσω μιας δίκαιης και 
χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης, που θα υποστηρίζεται από επενδύσεις σε πράσινες 
τεχνολογίες και βιώσιμες λύσεις, με στόχο να δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις 
εργασίας και νέα βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στα όρια του πλανήτη, προς όφελος 
των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την ετήσια 
στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2020 επανεστιάζει τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό να τεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής η βιωσιμότητα και η ευημερία των πολιτών, ιδίως με τη νέα 
ενότητα που δημιουργήθηκε στην έκθεση του 2020 και η οποία αφορά τη βιωσιμότητα· 
επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως η οικονομική ανάπτυξη δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό και η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και τον 
πλανήτη· σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα παρέχοντας καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τους 
τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων για την επίτευξη ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου·

4. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών αποτελεί, μεταξύ άλλων, απαραίτητο εργαλείο για να εξασφαλιστεί η 
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και ιδίως της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050·

5. τονίζει ότι χρειάζεται οριστική αποσύνδεση της χρήσης της ενέργειας και των πόρων 
από την οικονομική ανάπτυξη, ώστε να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί 
στόχοι της ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει της 
συμφωνίας του Παρισιού·

6. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συμπληρώνοντας την 
τρέχουσα προσέγγιση που βασίζεται στην πειθαρχία όσον αφορά τα δημόσια 
οικονομικά και τον προϋπολογισμό, με στοιχεία κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει έναν νέο 
δείκτη για το κλίμα, που να αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς δείκτες και να αξιολογεί 
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την απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού του εκάστοτε κράτους μέλους και ενός 
σεναρίου για τον εθνικό προϋπολογισμό το οποίο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τη 
συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι ο εν λόγω δείκτης πρέπει να παρέχει στα κράτη 
μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ως προς 
την εξέλιξη της θερμοκρασίας, ούτως ώστε να μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις, 
βάσει του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε σχέση με τη μείωση του κλιματικού 
χρέους·

7. τονίζει την ανάγκη να αρθούν οι φραγμοί για τις δημόσιες επενδύσεις που υπηρετούν τη 
μετάβαση· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν λογιστικές πρακτικές που 
εφαρμόζονται στις ιδιωτικές επενδύσεις και οι οποίες επιτρέπουν την κατανομή του 
κόστους μιας επένδυσης σε βάθος χρόνου· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη θέσπιση ενός συστήματος απόσβεσης για τις δημόσιες επενδύσεις, το 
οποίο θα επιτρέπει την ειδική μεταχείριση των δημόσιων επενδύσεων που 
συμμορφώνονται με την οικεία ταξινομία, ώστε το κόστος να κατανέμεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών δημόσιων επενδύσεων·

8. τονίζει τη σημασία και τις δυνατότητες για την απασχόληση που έχει η συμβολή των 
κρατών μελών στην επίτευξη των ΣΒΑ, καθώς θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών και στην ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και 
αγορών·

9. συμφωνεί απόλυτα με την Επιτροπή ότι οι φόροι και οι επιδοτήσεις θα πρέπει να 
στηρίζουν τη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να εκδίδει 
φιλόδοξες συστάσεις ανά χώρα για την προώθηση των εθνικών φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων και την ταχεία σταδιακή κατάργηση της επιδότησης των ορυκτών 
καυσίμων, προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία·

10. υπογραμμίζει τη σημασία του διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου με τα εθνικά 
κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να 
διευρυνθεί ο ενστερνισμός των εν λόγω στόχων.
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