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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

H Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αρμόδια επί της ουσίας: να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

1. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί θεμελιώδες μέσον προώθησης της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη δράσεων για 
τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης 
και την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και συμβάλλει στην επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων·

2. υπογραμμίζει ότι τα επίπεδα των επενδύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος δεν έχουν 
σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο, όπως αποδεικνύει ο αριθμός των επιλεγέντων 
προγραμμάτων, τα οποία δεν υπερβαίνουν το 21% του συνόλου που προέβλεπαν τα 
προγράμματα·

3. σημειώνει ότι στις επενδύσεις στον τομέα των υποδομών υγείας σημειώνεται ταχεία 
πρόοδος και ότι η πολιτική συνοχής στον τομέα της υγείας και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις συνδέονται με θετικό τρόπο. Ο θετικός αυτός σύνδεσμος πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά τον ορισμό των επόμενων προτεραιοτήτων της περιόδου 
προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδύσεις.

4. τονίζει ότι οι επενδύσεις στον σιδηροδρομικό τομέα δεν έχουν σημειώσει την 
αναμενόμενη πρόοδο, καθώς περιλαμβάνουν το 22,5% του συνόλου που προβλέπεται 
στα προγράμματα, ποσοστό πολύ μικρότερο από εκείνο των έργων που επελέγησαν στον 
οδικό τομέα (34%) με αποτέλεσμα να μη συμβάλλουν αρκετά στον περιορισμό του 
διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών·

5. ζητεί αποτελεσματικότερη εκτέλεση των προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος, 
ιδίως δε σε διαγώνιους τομείς που συνιστούν προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, όπως η 
καταπολέμηση και ο μετριασμός των αλλαγών του κλίματος και η προσαρμογή σε αυτές, 
οι επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες και με χαμηλή εκπομπή άνθρακα, οι δράσεις 
για την καταπολέμηση της μόλυνσης του αέρα και των υδάτων, οι δράσεις για την 
προστασία της βιοποικιλότητας, η διεύρυνση των σιδηροδρομικών δικτύων, η προώθηση 
της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα, και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 2020 
και να προωθηθεί η δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης και πράσινης 
οικονομίας· τονίζει επίσης τον κυρίαρχο ρόλο της πολιτικής συνοχής για την επίτευξη 
αυτών των στόχων· ζητεί να εφαρμοστούν ταχέως τα ήδη επιλεγμένα έργα και να 
επιταχυνθεί η επιλογή ποιοτικών έργων.

6. ζητεί τα σχετικά κονδύλια να χρησιμοποιούνται στην πρόληψη των φυσικών 
καταστροφών και/ή στην ταχεία αντίδραση και καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις 
επενδύσεις στον τομέα της πρόληψης και της αποκατάστασης των βιομηχανικών ζωνών 
και των εκτάσεων που έχουν μολυνθεί ακριβώς λόγω της χαμηλής εκτέλεσης των 
προγραμμάτων·
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7. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα μέσα που αναμένεται να συμβάλει 
στη δημιουργία κατάλληλου δημοσιονομικού πλαισίου πρόληψης των φυσικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών, ενισχύοντας και συνδέοντας αυτό το μέσο με άλλα μέσα 
όπως η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή πολιτική, το Ταμείο Αλληλεγγύης 
και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η πρόληψη να ληφθεί 
υπόψη στις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο μετά το 2013·

8. ζητεί την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων στους τομείς της προώθησης της 
υγείας και πρόληψης των ασθενειών, σύμφωνα με τις κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές, τα οποία, μαζί με τις υποδομές υγείας, συνιστούν σημαντικούς 
παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη·

9. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της ατζέντας της ΕΕ 2020 για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, τρόπους που να επιτρέπουν στα τρέχοντα προγράμματα να 
αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανισότητες στο επίπεδο της υγείας εντός και μεταξύ 
περιφερειών, ανισότητες που συνιστούν εμπόδιο για την κοινωνική συνοχή και ένταξη.

10. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την απλότητα και την ελαστικότητα στους 
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση των προγραμμάτων και να επαναδιαπραγματεύεται τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης οσάκις το ζητούν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφέρειες "σύγκλισης", ιδίως δε τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των κρατών 
μελών που είναι επιλέξιμες για το Ταμείο Συνοχής, καθώς και για τις περιφέρειες που 
χαρακτηρίζονται από μόνιμα γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι 
εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες· ζητεί η ενημέρωση σχετικά με την έγκριση και την 
εκτέλεση των προγραμμάτων των ταμείων των πόρων για την πολιτική της συνοχής να 
διατίθεται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας την ονοματολογία των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS) με όσον το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες (NUTS 3 
όταν θα υπάρχει αυτή η ένδειξη), σε έναν δικτυακό τόπο στον οποίο θα έχει έχουν 
πρόσβαση οι πάντες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την διαφάνεια και τη στενή 
παρακολούθηση της διαχείρισης των ταμείων της πολιτικής για τη συνοχή·

11. τονίζει την ανάγκη για μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση για την 
πολιτική συνοχής μέσω της θέσπισης σαφών και μετρήσιμων στόχων και δεικτών 
αποτελεσμάτων· τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη και ολοκληρωμένη υποβολή ακριβών 
πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες και σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την 
επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων στις ετήσιες εκθέσεις όλων των κρατών μελών, 
έτσι ώστε να κατανοηθεί καλύτερα το περιεχόμενο του προγράμματος και να 
παρακολουθείται καλύτερα η πρόοδος όσον αφορά την υλοποίησή του·

12. επισημαίνει την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τα έργα για τα οποία έχουν συναφθεί 
συμβάσεις και τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής έκθεσης 
για το 2010· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσει 
να εκτιμηθεί το πραγματικό επίπεδο εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, μέσω αξιόπιστων 
δεικτών, όπως είναι οι τελικές πληρωμές έργου, η επίτευξη των στόχων των έργων και ο 
τρόπος με τον οποίο συνδέονται με την αντίστοιχη πολιτική που καλύπτεται από τη 
στρατηγική ΕΕ 2020·

13. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδότηση για προγράμματα που έχουν ως 
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στόχο την αποκατάσταση των αστικών κέντρων και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που αφορούν την ποιότητα των υδάτων· 

14. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την επικοινωνία στις περιφέρειες όσον αφορά τις 
ευκαιρίες που παρέχει η Ευρώπη για την καινοτομία στον τομέα των περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων για την διευκόλυνση της 
συμμετοχής των ΜΜΕ·

15. ζητεί τον καλύτερο συντονισμό και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων συνοχής των 
υποδομών, σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ και της ενέργειας, 
μέσω του βελτιωμένου σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ούτως 
ώστε να επιτευχθεί μείωση του κόστους και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος· 

16. τονίζει την ανάγκη για απλοποίηση και επίσπευση της διάθεσης των πιστώσεων και των 
πληρωμών προς τους τελικούς δικαιούχους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση·

17. αναγνωρίζει τον περιορισμένο αντίκτυπο των προγραμμάτων συνοχής στους εθνικούς 
οικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του ΑΕΠ, και επισημαίνει ότι οι 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής οφείλονται εν μέρει στην 
υπερβολική δυσκαμψία των διαδικασιών· ως εκ τούτου τονίζει την ανάγκη για βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή, μεταξύ άλλων με μείωση της 
γραφειοκρατίας και με εξορθολογισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και μεθόδων 
επιστροφής εξόδων στους δικαιούχους· επισημαίνει την ανάγκη για επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ της απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της καταπολέμησης 
της απάτης·

18. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού 
της ΕΕ όσον αφορά τα προγράμματα συνοχής μέσω νέων μορφών χρηματοδότησης 
επενδύσεων, μεταξύ άλλων και μέσω καινοτόμων τρόπων που να επιτρέπουν τον 
συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων, μέσω του ανοίγματος νέων αγορών για 
διάφορες μορφές συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και μέσω της εκτεταμένης 
χρήσης της εμπειρογνωμοσύνης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

19. υπογραμμίζει ότι η πολιτική της συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τις 
διασυνοριακές, διακρατικές και διαπεριφερειακές μορφές συνεργασίας· συνεπώς τονίζει 
την ανάγκη για επανεξέταση και απλοποίηση του ισχύοντος καθεστώτος για τη 
διασυνοριακή συνεργασία.
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