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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
ούτως ώστε να διατηρήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία ανταγωνιστική και να εξασφαλίσει 
ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον διαβίωσης·

2. τονίζει την ανάγκη ευρύτερης ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και 
των στόχων της εντός των τομεακών πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης της ΚΓΠ, της 
πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής)· προτείνει, προς τούτο, τον 
εξορθολογισμό των οικονομικών της ΕΕ με στόχο τη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και τους σχετικούς πολιτικούς στόχους· τονίζει τη 
σημασία των μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ όσον αφορά την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη·

3. εκφράζει τον προβληματισμό του για τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες των 
επιχορηγήσεων που αποδεικνύονται επιβλαβείς 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·

4. 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·

5. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στο επόμενο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις προτεραιότητες της δημόσιας υγείας και ειδικότερα για 
οποιαδήποτε στρατηγική παρακολούθησης των προγραμμάτων για τη δημόσια υγεία που 
ισχύουν ήδη·

6. καλεί να διασφαλιστεί στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο 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 ζώων σε όλη την ΕΕ.


