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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για 
μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι μια βιώσιμη οικονομία για το μέλλον δεν αποτελεί μόνο ηθικό στόχο, αλλά και 
οικονομική αναγκαιότητα· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας 
και να προωθήσει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη κοινωνία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, της αποκέντρωσης του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ανάκαμψη των οικοσυστημάτων, ώστε να διατηρήσει την 
ευρωπαϊκή βιομηχανία ανταγωνιστική και να εξασφαλίσει ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον διαβίωσης·

2. υπενθυμίζει ότι οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων ΕΕ 2020, κυρίως του στόχου 20/20/20 για το κλίμα 
και την ενέργεια, συμπεριλαμβάνοντας μια αύξηση κατά 30% του στόχου της μείωσης 
των εκπομπών, και στην επίτευξη των στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας "για μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους"·

3. επαναλαμβάνει τη σημασία της μετατροπής της οικονομίας της ΕΕ σε μια οικονομία που 
θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους· θεωρεί, προς τούτο, ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
διαθέσει τα κονδύλιά της για να δρομολογήσει μειώσεις στη χρήση των πόρων και στην 
εξάρτηση από τις εισαγωγές, προωθώντας συγχρόνως την ανακύκλωση και την 
αποκατάσταση στους τομείς των αποβλήτων, του ύδατος, των πρώτων υλών και του 
εδάφους·

4. τονίζει την ανάγκη ευρύτερης ενσωμάτωσης της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον 
και το κλίμα και των στόχων της εντός των τομεακών πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης 
της ΚΓΠ, της πολιτικής συνοχής, της πολιτικής καταναλωτών, της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής)· προτείνει, προς τούτο, τον εξορθολογισμό 
των οικονομικών της ΕΕ με στόχο τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για το 
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς και την ενεργό συμβολή των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους της περιβαλλοντικής της πολιτικής, και, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, τη συμπερίληψη, στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού, 
της υποχρέωσης εντοπισμού με διαφανή τρόπο των τομέων στους οποίους τα τομεακά 
προγράμματα προώθησαν τους στόχους για το κλίμα που τίθενται στη στρατηγική 
Ευρώπη 2020· τονίζει τη σημασία των μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας και 
καινοτομίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μια έξυπνη, βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη·

5. είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την παροχή 
δημοσίων αγαθών που δεν παρέχονται σε ικανοποιητικό βαθμό από την αγορά· τα 
περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά περιλαμβάνουν την διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων, την άγρια χλωρίδα και πανίδα, την κλιματική σταθερότητα και την 
ικανότητα απορρόφησης άνθρακα, την παροχή ύδατος και την ποιότητά του, την ποιότητα 
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του αέρα και του εδάφους, την ανθεκτικότητα σε πυρκαγιές και πλημμύρες, καθώς και 
την προστασία των σημαντικών πολιτιστικών και ιστορικών τοπίων· πιστεύει, ως εκ 
τούτου, ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να επιβραβεύει τους αγρότες και τους 
διαχειριστές γης για την μέριμνα για δημόσια αγαθά όπως ελκυστικά τοπία της υπαίθρου 
πλούσια σε βιοποικιλότητα, και ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής πρέπει 
να επικεντρωθούν στην οικολογική βιώσιμη ανάπτυξη και στην μετάβαση σε μια 
κοινωνία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και εξοικονόμησης πόρων·

6. ζητεί όλα τα μέσα της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής κατά την νέα 
χρηματοδοτική περίοδο να εστιάζονται στην επίτευξη αποδοτικών από άποψη κόστους 
μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το πιο φιλόδοξο σχέδιο για το 
2020 για περαιτέρω μείωση των εκπομπών προς επίτευξη του στόχου των 2°C· 

7. υπογραμμίζει την ανάγκη διεύρυνσης των εθνικών και ευρωπαϊκών λογαριασμών ώστε να 
συμπεριλάβουν τα περιβαλλοντικά θέματα, για να διευκολυνθεί η μετάβαση προς μια 
πράσινη ευρωπαϊκή οικονομία, που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανάπτυξη και ευημερία, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση για την 
Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Κατάσταση και Επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος για το 2010·

8. είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένας συνεκτικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα φέρει πράγματι τα 
βέλτιστα αποτελέσματα· επαναλαμβάνει ότι μια πιο συνεκτική δημοσιονομική πολιτική 
σημαίνει την επίτευξη συνοχής όχι μόνο μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών αλλά και 
μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της Ένωσης·

9. τονίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει με πιο σαφή τρόπο να επικεντρώνονται και 
να στοχεύουν σε σχέδια υψηλής αποδοτικότητας ως προς το δημόσιο συμφέρον σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα προωθούν βασικούς ευρωπαϊκούς στόχους όπως η 
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα και η σταθερή στήριξη μιας 
πράσινης καθαρής ανάπτυξης·

10. εκφράζει τον προβληματισμό του για τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες των
επιβλαβών επιχορηγήσεων για το περιβάλλον· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τα 
οικοσυστήματα και την βιοποικιλότητα εντός και εκτός της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου την 
Επιτροπή να εντοπίσει και, κατόπιν, την ΕΕ να καταργήσει σταδιακά, το ταχύτερο 
δυνατόν, και πάντως το αργότερο έως το 2020, όλες τις επιβλαβείς για το περιβάλλον 
επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη δέσμευση που έλαβε στο πλαίσιο της Σύμβασης της 
Nagoya για τη Βιολογική Ποικιλότητα, ζητεί δε όπως ολόκληρος ο προϋπολογισμός 
εξετάζεται από την άποψη του κλίματος και της βιοποικιλότητας· καταργώντας αυτές τις 
επιβλαβείς επιχορηγήσεις, θα απελευθερωθούν κεφάλαια τα οποία θα διατεθούν, για 
παράδειγμα, στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· ζητεί όπως οι ευρωπαϊκές 
πληρωμές αξιολογούνται πριν την εφαρμογή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 
έχουν αρνητικές ή ζημιογόνες επιπτώσεις στους ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν το 
κλίμα, την ενέργεια, την βιοποικιλότητα και τους πόρους·

11. είναι πεπεισμένο, ως εκ τούτου, ότι όλες οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ πρέπει να
εξετάζονται από την άποψη του κλίματος και του περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή τους, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στους στόχους που έχει 



AD\854921EL.doc 5/7 PE454.369v02-00

EL

θέσει η Ευρώπη σε θέματα περιβάλλοντος, κλίματος, βιοποικιλότητας ή χρησιμοποίησης 
των πόρων· επαναλαμβάνει ότι αυτό θα πρέπει να παρακολουθείται με τους κατάλληλους 
ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και η συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις και να προωθείται ενεργά η επίτευξη των στόχων που αφορούν το κλίμα, την 
ενέργεια και τη βιοποικιλότητα για το 2020·

12. ανησυχεί για την έλλειψη διαφάνειας ως προς τις δαπάνες της ΕΕ και είναι πεπεισμένο ότι 
μια διαδικασία ανοικτής και διαφανούς ενημέρωσης για όλους τους πολίτες θα ενισχύσει 
το μέλλον της Κοινότητας και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
προβλέπει την πλήρη, έγκαιρη και προσβάσιμη δημοσιοποίηση των δαπανών του·

13. επαναλαμβάνει τη σημασία επίτευξης των στόχων της ΕΕ που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή και την βιοποικιλότητα και προτρέπει την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτοί 
θα εκφράζονται σε όλες τις άλλες πολιτικές· ζητεί από την ΕΕ να δεσμευθεί στη 
χορήγηση επαρκούς χρηματοδότησης σε διαρθρωτική βάση για την επίτευξη αυτών των 
στόχων και να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες των αναπτυσσομένων χωρών να 
εντάξουν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, καθώς και την προσαρμογή σε αυτήν, 
σε όλους τους τομείς και τα σχέδια οικονομικής ανάπτυξης·

14. ζητεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ να χορηγήσει επαρκή χρηματοδότηση σε διαρθρωτική 
βάση, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των βασικών στόχων που αφορούν το 
περιβάλλον, και να προβλέψει τη χορήγηση πιστώσεων στο πλαίσιο των διάφορων 
ταμείων της ΕΕ υπέρ φιλικών προς το περιβάλλον τομέων, όπως είναι η εξοικονόμηση 
ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιώσιμη γεωργία και δημόσιες μεταφορές 
που συμβάλλουν σε μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική οικονομία της ΕΕ·

15. πιστεύει ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι όσον αφορά την βιοποικιλότητα τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση 
για τη διαχείριση του Natura 2000 από μια ειδική για το σκοπό αυτό πηγή εντός του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση TEEB 
(Οικονομικές Πτυχές των Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας), η απόδοση της 
επένδυσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι έως και εκατό φορές μεγαλύτερη·

16. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στο επόμενο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για τις προτεραιότητες της δημόσιας υγείας, 
την προώθηση της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, κυρίως μέσω ενός 
στρατηγικού προγράμματος δράσης με πιο αποτελεσματική διαχείριση και 
παρακολούθηση των προγραμμάτων της ΕΕ για τη δημόσια υγεία που ισχύουν ήδη·

17. αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα των επενδύσεων σε υποδομές υγείας στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, και υπογραμμίζει την ανάγκη 
διατήρησης και ενίσχυσης των διαρθρωτικών ταμείων που αφορούν τις υποδομές υγείας, 
υποστηρίζοντας συγχρόνως την προσαρμογή και την καινοτόμο μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγείας υπέρ της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας·

18. ζητεί να διασφαλιστεί, στο επόμενο ΠΔΠ, η προσήκουσα χρηματοδότηση για την 
κατάρτιση, την έρευνα και τις υπηρεσίες προώθησης της ολοκληρωμένης προσέγγισης 
της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, ώστε να διασφαλιστεί σε μακροπρόθεσμη 
βάση ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων και υγείας και καλής διαβίωσης των 
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ζώων σε όλη την ΕΕ·

19. ζητεί να θεωρηθούν η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση ως βασικοί παράγοντες 
βελτίωσης της δημόσιας υγείας·

20. υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος LIFE+, που αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ 
για την περιβαλλοντική χρηματοδότηση, και τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του LIFE+ στο 
μελλοντικό ΠΔΠ, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
ΕΕ, προωθώντας συγχρόνως τη συνέργεια με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ·

21. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
αξιολογούν όχι μόνο τη νομιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών 
δαπανών, καθώς και τον βαθμό στον οποίο τα σχετικά μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων·

22. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω και να υποβάλλει τακτικά στο Κοινοβούλιο 
τους κύριους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες επιδόσεων για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού εντός του επόμενου ΠΔΠ, επιπλέον των ΥπΑ και ΥπΕ·

23. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 
επόμενων χρηματοδοτικών μέσων, με τη βελτίωση του ελέγχου και της ενημέρωσης 
σχετικά με δείκτες ποιοτικής απόδοσης·

24. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τους προς επίτευξη ετήσιους στόχους πολιτικής στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, που θα επιτρέψουν την καλύτερη παρακολούθηση της 
επίτευξης των αποτελεσμάτων έως το τέλος της περιόδου του ΠΔΠ.
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