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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. 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·

2. ζητεί μεγαλύτερη εκτέλεση των προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος, ιδίως δε
σε διαγώνιους τομείς που συνιστούν προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, όπως η
καταπολέμηση των αλλαγών του κλίματος, οι επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες και
με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, η προώθηση της ενεργειακής
αποτελεσματικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την επίτευξη, έως
το 2020, των σχετικών με τις ανανεώσιμες ενέργειες στόχων και την προώθηση των
πράσινων θέσεων απασχόλησης·

3. ζητεί να χρησιμοποιούνται οι πόροι που συμβάλλουν στην πρόληψη των φυσικών
καταστροφών 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·

4. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ευκαμψία στους κανόνες σχετικά με την
εκτέλεση των προγραμμάτων και να επαναδιαπραγματεύεται τα ποσοστά
συγχρηματοδότησης οσάκις το ζητούν τα κράτη μέλη. 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 τον ισχυρό 
έλεγχο της διαχείρισης των ταμείων της πολιτικής για τη συνοχή.


