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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την έκθεση «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς» (2010/2211(INI) της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις 
πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 
2013·

2. χαιρετίζει το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Πέρα από το πρόγραμμα LIFE: Βιωσιμότητα 
μέσω του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, που 
υπεβλήθη από την εισηγήτρια Jutta Haug στις 16 Απριλίου 20121·

3. λαμβάνει υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», 
του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την 
περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD)) 

4. φρονεί ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 πρέπει να εξυπηρετεί 
την επίτευξη των στόχων «20-20-20» για το κλίμα και την ενέργεια καθώς και την 
αύξηση του ποσοστού μείωσης των εκπομπών στο 30%·

5. θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κονδύλια και τα μέτρα, ιδίως εκείνα 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, τη δράση για το κλίμα και 
την επισιτιστική ασφάλεια, δεδομένου ότι το ΕΚ συνηγορεί υπέρ της κοινοτικής μεθόδου 
και επιδιώκει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία από τους πόρους της 
ΕΕ·

6. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να επιτύχει συνολικά τους 
στόχους της όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και να παράσχει συγχρηματοδότηση για τη 
διαχείριση του δικτύου Natura 2000·

7. υποστηρίζει ότι το ΠΔΠ πρέπει να συνάδει με την πρόταση της Επιτροπής για μεταφορά
της χρηματοδότησης για την επισιτιστική ασφάλεια στην τομέα 3 του προϋπολογισμού·

8. θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να παρέχει τα αναγκαία μέσα για τη Δράση για το Περιβάλλον 
και το Κλίμα, καλύτερη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας, διαμόρφωση μια οικονομίας αποδοτικής από άποψης πόρων και ανθεκτικής 
στις κλιματικές αλλαγές, καθώς επίσης να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης 
με περισσότερες αλλά και πιο πράσινες θέσεις απασχόλησης, ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας και δημιουργία ωφελειών για την υγεία μέσω καθαρότερου αέρα·

                                               
1 PE 487.708
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Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα (LIFE) 

9. ζητεί με έμφαση να διατεθεί τουλάχιστον το 0,5% του προϋπολογισμού της Ένωσης στο 
πρόγραμμα LIFE, δεδομένων των εξαιρετικά θετικών επιδόσεών του ως μικρού αλλά 
καλά στοχευμένου και αποτελεσματικού μέσου και της υψηλής ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας του, καθώς επίσης επειδή είναι το μόνο μέσο που στοχεύει 
αποκλειστικά στις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις· τονίζει ότι οι 
ολοκληρωμένες δαπάνες για το κλίμα και το περιβάλλον μέσω των ολοκληρωμένων 
έργων του LIFE πρέπει να λαμβάνουν ενεργό στήριξη στο πλαίσιο των σχετικών ταμείων 
της Ένωσης· απευθύνει έκκληση να διατεθεί στο LIFE το απαραίτητο μερίδιο πόρων 
ώστε να συμβάλει στην ορθή και σταθερή διαχείριση του δικτύου Natura 2000, 
λαμβανομένης υπόψη της εγγυημένης συνεισφοράς άλλων ταμείων της Ένωσης·

10. θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να βασίζεται στη λογική της οριζόντιας προσέγγισης με στόχο 
τον συντονισμό των μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε όλους 
τους σχετικούς τομείς δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών, και αντίστοιχα να δεσμεύει το 30% του ποσού που χορηγείται για κάθε 
πολιτική και δραστηριότητα που χρηματοδοτείται βάσει αυτού για την εφαρμογή μέτρων 
που αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

11. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να διασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση για το δίκτυο Natura 
2000, με την πρόβλεψη τουλάχιστον 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέσω 
χρηματοδότησης της ΕΕ και των κρατών μελών, που θα διατίθενται μέσω διαφόρων 
ταμείων της ΕΕ (ΚΓΠ, Πολιτική Συνοχής, LIFE, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), Ορίζων 2020) με καλύτερη συνοχή και συνέργειες μεταξύ αυτών των 
ταμείων μέσω πλαισίων δράσης προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο·

12. θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια για το Παγκόσμιο Ταμείο για 
το Κλίμα και τη Βιοποικιλότητα προσδιορίζονται ποσοτικά·

13. θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να παρέχει στήριξη για δημόσια αγαθά όπως η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, της κλιματικής σταθερότητας, της ποιότητας του αέρα, της ποιότητας 
των υδάτων και της ποιότητας του εδάφους, χωρίς να υπονομεύονται οι στόχοι πολιτικής 
της ΕΕ·

14. υπογραμμίζει ότι στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για παραχωρήσεις ή στις 
δημόσιες συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται σαφείς όροι όσον αφορά τη διαφύλαξη 
του περιβάλλοντος·

15. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να περιλαμβάνει – και να προσδιορίζει ποσοτικά – την διεθνή 
χρηματοδότηση που προβλέπεται να χορηγηθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες για το κλίμα, 
η οποία, όπως συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), ανέρχεται συνολικά σε 
100.000 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2020·

16. υπενθυμίζει το προηγούμενο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενσωματωθεί σε 
όλες τις πολιτικές δαπανών ο φιλόδοξος στόχος της Ένωσης για βιώσιμη αναπτυξιακή 
πορεία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· τονίζει ότι, εάν τα κεφάλαια δεν κατευθυνθούν με 
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αποφασιστικότητα προς τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης στους 
τομείς της συνοχής, των υποδομών, της γεωργίας και της έρευνας, τούτο θα οδηγήσει σε 
ψευδή, βραχυπρόθεσμη αύξηση της ευελιξίας, ενώ θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό την 
ευελιξία των μελλοντικών γενεών· ζητεί, ως εκ τούτου, την έξυπνη κατανομή των πόρων 
σε όλα τα ταμεία, όπως προτείνεται σε αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε οι δαπάνες που 
σχετίζονται με το κλίμα να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 20%1·

17. πιστεύει ακράδαντα ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020», συνοδευόμενη από τις 
εμβληματικές της πρωτοβουλίες που πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες δράσεις, 
δεσμεύσεις και νομοθετικά πλαίσια, πρέπει να αποτελέσει το κύριο σημείο αναφοράς της 
πολιτικής για το επόμενο ΠΔΠ· είναι πεπεισμένο ότι όλες οι εσωτερικές πολιτικές πρέπει 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»· θεωρεί, επομένως, ότι η διάρθρωση του ΠΔΠ πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτές τις 
στρατηγικές προτεραιότητες: δεσμεύεται να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 
ενισχυμένης δέσμευσης για μεγαλύτερη βιωσιμότητα, σε μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς· είναι πεπεισμένο ότι οι επενδύσεις σε μέτρα 
βιοποικιλότητας και οικοσυστήματος και στην αποδοτικότητα των πόρων καθώς και σε 
συμπληρωματικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας θα συμβάλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ενσωμάτωση 
της νομοθεσίας και των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το κλίμα 
στις τομεακές πολιτικές (μεταξύ άλλων, την ΚΓΠ, την πολιτική συνοχής, την πολιτική 
καταναλωτών, την ΚΑλΠ και την αναπτυξιακή πολιτική)·

18. υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης ισχυρών διασφαλίσεων, οι οποίες εγγυώνται ότι οι 
στόχοι βιωσιμότητας της Ένωσης δεν υπονομεύονται με την επιδότηση επιβλαβών για το 
περιβάλλον δραστηριοτήτων με υψηλές εκπομπές άνθρακα ή υποδομών μεγάλης 
διάρκειας που εγκλωβίζουν την κοινωνία σε μη βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, να εφαρμόζονται οριζοντίως 
συγκεκριμένα μέσα διασφαλίσεων για τις δαπάνες της Ένωσης, όπως εκτενείς εκ των 
προτέρων προϋποθέσεις, ισχυροί κανόνες διασταυρούμενης συμμόρφωσης, αυστηρός 
έλεγχος προγραμμάτων και έργων με γνώμονα το περιβάλλον και το κλίμα (στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση, αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων) καθώς επίσης 
θετική και αρνητική παρακολούθηση του κλίματος και της βιοποικιλότητας· επισημαίνει 
ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρξει κίνδυνος μείωσης της αποδοτικότητας ως 
προς το κόστος και ότι η προστιθέμενη αξία των δαπανών της Ένωσης θα γίνει σκοπίμως 
αποδεκτή·

19. πιστεύει ακράδαντα ότι η παρούσα κρίση χρέους δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
κοντόφθαλμες επενδύσεις που θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο το δημοσιονομικό κεφάλαιο 
της Ένωσης αλλά και το φυσικό της κεφάλαιο, λόγω της περαιτέρω υποβάθμισης της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα· ζητεί αντιθέτως τη 
θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για την αντιμετώπιση της κρίσης μέσω μακρόπνοων 
επενδύσεων που θα αντιμετωπίζουν τις μείζονες μελλοντικές προκλήσεις, όπως η 
αποδοτικότητα των πόρων, η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση των οικοσυστημάτων, 
όπου τα δυνητικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη θα είναι σημαντικά·

                                               
1 Το ποσοστό 20% για τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα έχει προταθεί από την Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της «Προϋπολογισμός για την “Ευρώπη 2020» COM(2011) 500 τελικό Μέρος II.
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20. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι θα καταργηθούν σταδιακά οι 
περιβαλλοντικά επιβλαβείς επιδοτήσεις στο πλαίσιο του πόρων του ΠΔΠ, ιδίως η στήριξη 
δραστηριοτήτων με υψηλές εκπομπές άνθρακα, δραστηριοτήτων με υψηλή κατανάλωση 
πόρων και ενέργειας, δραστηριοτήτων που βλάπτουν τα οικοσυστήματα και τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και οι επιδοτήσεις για τα καύσιμα·

21. τονίζει ότι ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
πρέπει να διατεθεί για την προαγωγή της έρευνας στους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ 
που αφορούν τη δράση για το κλίμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας και την οικολογική καινοτομία· 
υπενθυμίζει ότι ο ειδικός στόχος της οικολογικής καινοτομίας είναι η προώθηση μιας 
καινοτόμου ευρωπαϊκής βιομηχανίας και μιας κοινότητας καινοτομίας, ικανών να 
δημιουργούν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που αποφέρουν βιώσιμη ανάπτυξη 
και περιβαλλοντικά οφέλη· τονίζει ότι στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των 
πόρων, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η πρόληψη της ρύπανσης (των 
υδάτων) και η επίτευξη πιο αποδοτικής, αποτελεσματικής και υπεύθυνης χρήσης των 
φυσικών πόρων·

22. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να παρέχει στήριξη για τη βιώσιμη γεωργία, τη βιοποικιλότητα 
και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), 
κατανέμοντας το ήμισυ των συνολικών κονδυλίων της ΚΓΠ στην αγροτική ανάπτυξη, 
στις αγροτικές περιοχές και τις κοινότητές τους, το ήμισυ δε εξ αυτών πρέπει να 
διατίθεται για την επίτευξη περιβαλλοντικών ωφελημάτων, με τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στο ευρύτερο διαμορφωμένο από τη γεωργία τοπίο, τη βελτίωση της 
συνδεσιμότητας, την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την 
προσαρμογή σε αυτές, την τόνωση της καινοτομίας για τη βιώσιμη γεωργία και την 
αποδοτικότητα των πόρων· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που προβλέπει «οικολογική διάσταση» στην ΚΓΠ, μέσω της 
διάθεσης του 30% των πληρωμών του πρώτου πυλώνα σε δέσμη εύλογων, βασικών 
ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται σε επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν αμειψισπορά και διαφοροποίηση, μόνιμους βοσκότοπους και 
ελάχιστους «οικολογικούς τομείς εστίασης» καθώς και στήριξη καλών γεωπονικών 
πρακτικών·

23. πιστεύει ακράδαντα ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) πρέπει να προωθεί την 
μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, δεδομένου ότι αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και συμβάλλει στη 
διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί ότι το 
ΠΔΠ στηρίζει τη μετάβαση προς μια αποδοτική και βιώσιμη αλιεία, η οποία θα 
εξασφαλίσει, για παράδειγμα, την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2015 
και την εξάλειψη των απορρίψεων·

24. υποστηρίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν τα κονδύλια για την επισιτιστική ασφάλεια, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης 
της Ένωσης σε περίπτωση εμφάνισης επιδημιών στον κτηνιατρικό ή τον φυτοϋγειονομικό 
τομέα· επισημαίνει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει κατά περιόδους απρόβλεπτες υγειονομικές 
απειλές και για αυτόν τον λόγο δεν δικαιολογείται η πρόταση της Επιτροπής για μείωση 
των πιστώσεων αυτής της γραμμής στον τομέα 3 του προϋπολογισμού της Ένωσης·
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Πολιτική Συνοχής

25. πιστεύει ότι το ΠΔΠ πρέπει να παρέχει στήριξη από το Ταμείο Συνοχής για έργα στον 
τομέα του περιβάλλοντος, ειδικότερα σε σχέση με τη βιοποικιλότητα, την αποδοτικότητα 
των πόρων, το αστικό περιβάλλον και την ατμοσφαιρική ρύπανση·

26. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να δεσμεύει πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
καινοτομία και τη στήριξη των ΜΜΕ·

27. υποστηρίζει ότι το ΠΔΠ πρέπει να δεσμεύει πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
το περιβάλλον, την αποδοτικότητα των πόρων, την οικολογική καινοτομία και τη στήριξη 
των ΜΜΕ·

28. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις των δαπανών 
της πολιτικής συνοχής μέσω εκ των προτέρων προϋποθέσεων, καθώς τούτο θα συμβάλει 
στην αποφυγή δαπανών επιβλαβών για το περιβάλλον και θα αναβαθμίσει την ποιότητα 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

29. φρονεί ότι, δεδομένου του μεγάλου κύκλου ζωής των βασικών έργων υποδομής που 
στηρίζονται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και τα χρηματοδοτικά 
μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων έργων, αποτελεί προτεραιότητα να 
διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια, τα μέσα και τα έργα θα συνεισφέρουν με μετρήσιμο 
τρόπο, έως το 2050, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των 
στόχων «20-20-20» για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και του Χάρτη πορείας για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· θεωρεί ότι τα 
έργα υποδομής που στηρίζονται από την CEF και τα ομόλογα έργων στους τομείς της 
ενέργειας, των μεταφορών και των επικοινωνιών πρέπει να έχουν μετρήσιμο θετικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα και την ασφάλεια της ενέργειας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα· θεωρεί ότι η εκτίμηση και αξιολόγηση των έργων καθώς και η 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτά πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον υπάρχει έμπρακτη 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του κλίματος και της 
ενέργειας και συμμόρφωση με όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές πολιτικές (στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση, αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)·

Πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη»

30. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να θεωρεί τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (έναν από 
τους μεγαλύτερους τομείς της ΕΕ ως προς τις θέσεις απασχόλησης που προσφέρει, ο 
οποίος αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και στο 10% της απασχόλησης στην ΕΕ, 
το δε ποσοστό των εργαζόμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση που απασχολεί είναι 
υψηλότερο του μέσου όρου) ως τομέα που έχει μείζονα σημασία σε μια Ευρώπη που 
βιώνει μια κρίση· τονίζει την σπουδαιότητα του Προγράμματος «Υγεία για την 
Ανάπτυξη» 2014-2020 και υπογραμμίζει ότι μέχρι το 2020 θα σημειωθεί έλλειψη ενός 
εκατομμυρίου εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ και επισημαίνει ταυτόχρονα 
ότι το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στην παροχή κινήτρων για την αγορά εργασίας·
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31. υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ότι μια σταθερή οικονομία είναι 
μακροπρόθεσμα συμφέρουσα, καθώς οι επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη και την 
ποιότητα της υγείας του ευρωπαίου γηράσκοντος πολίτη βραχυπρόθεσμα θα μειώσουν τις 
δαπάνες για την υγεία και την περίθαλψη μακροπρόθεσμα·

Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

32. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό και την σοβαρότητα 
των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και το γεγονός ότι η αλλαγή του 
κλίματος μπορεί να προκαλέσει πιο ακραίες καταστροφές· φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να 
εστιάζεται στον Ενωσιακό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας όσον αφορά δράσεις εντός 
της Ένωσης, με την διάθεση επαρκών δημοσιονομικών πόρων·

33. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ανανεωθεί το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής 
προστασίας (CPI) για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε δραστηριότητες που 
αφορούν διάφορες πτυχές του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, ιδίως μια πιο συναφή 
και ολοκληρωμένη αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βελτιωμένη ετοιμότητα 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και καινοτόμες δράσεις για τη μείωση του κινδύνου 
καταστροφών· επισημαίνει ότι το CPI πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής ικανότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με τη 
συμμετοχή όλων των πόρων πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, ούτως ώστε να 
βελτιωθεί η αποδοτικότητα του κόστους με τη συντονισμένη διαθεσιμότητα πόρων 
πολιτικής προστασίας·

34. φρονεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να στηρίζει την ανανέωση του CPI ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για δραστηριότητες που αφορούν διάφορες 
πτυχές του κύκλου διαχείρισης καταστροφών· εκτιμά ότι το ποσόν που διατίθεται σε αυτό 
το μέσο πρέπει να υπόκειται σε ευέλικτη διαχείριση προκειμένου να υπάρχει περιθώριο 
για αυξήσεις όταν το επιτάσσουν οι περιστάσεις·

35. θεωρεί ότι η δημιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης θα στηριχθεί κυρίως στις ικανότητες των κρατών μελών, και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν επιπρόσθετα έξοδα· επισημαίνει ότι, σε επίπεδο ΕΕ, η 
δημιουργία του ευρωπαϊκού κέντρου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με 
ενισχυμένα καθήκοντα προγραμματισμού και συντονισμού θα αποφέρει όφελος σε 
ολόκληρη την ΕΕ με εξοικονομήσεις σε επίπεδο κρατών μελών που θα αντισταθμίσουν το 
κόστος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μολονότι, βεβαίως, τα οφέλη της ταχείας και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφών από πλευράς διάσωσης ανθρώπινων ζωών 
δεν μπορούν να μετρηθούν με αποκλειστικά οικονομικούς όρους·

36. υπενθυμίζει ότι οι συνολικοί στόχοι της συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής 
προστασίας είναι να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των ανθρώπων, του 
περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περίπτωση 
μεγάλων φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών, και ότι η συνεργασία 
της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής προστασίας αποσκοπεί στην:

α) διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφών, 

β) εξασφάλιση επαρκούς ετοιμότητας των φορέων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις 
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επείγουσας ανάγκης, και 

γ) ανάπτυξη μέτρων για την πρόληψη καταστροφών·

Εφαρμογή και Παρακολούθηση

37. επιμένει ότι είναι σημαντικό να προβλεφθεί επαρκές ανώτατο όριο πιστώσεων 
αναλήψεων υποχρεώσεων στον τομέα 5, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θεσμικά 
όργανα και οι οργανισμοί μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο· υπογραμμίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή και 
παρακολούθηση των πολυετών προγραμμάτων και πολιτικών, προς όφελος των πολιτών 
της Ένωσης και των κρατών μελών, απαιτούν πολύγλωσσο και ανεξάρτητο προσωπικό 
υψηλής ειδίκευσης, το οποίο να προέρχεται από την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση 
και το οποίο να ενστερνίζεται πλήρως τις αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

38. υποστηρίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να επιτρέπει οριοθέτηση των έργων μεγάλης
κλίμακας, όπως η Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES)· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να προβλέπει μακροπρόθεσμη 
συνεισφορά σε αυτό το πρόγραμμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η συνέχεια του 
σχεδιασμού και η οργανωτική σταθερότητά του· θεωρεί ότι, εάν χρειασθεί να χορηγηθούν 
πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι για αυτό το μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα, οι πόροι 
αυτοί δεν πρέπει να εξευρεθούν εις βάρος μικρότερων επιτυχημένων έργων που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

39. σημειώνει τα ενδεικτικά ποσά ανά αποκεντρωμένο οργανισμό στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, όπως 
προτείνονται από την Επιτροπή· δεν είναι πεπεισμένο ότι τα εν λόγω στοιχεία 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οργανισμών ώστε αυτοί να εκπληρώνουν τα δεδομένα 
καθήκοντά τους, καθώς αντιπροσωπεύουν πάγωμα των προϋπολογισμών των 
οργανισμών· ζητεί να εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις για τους οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της 
ασφάλειας των τροφίμων·
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