
PA\898594EL.doc PE487.705v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2011/0275(COD)

16.4.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Mario Pirillo



PE487.705v01-00 2/10 PA\898594EL.doc

EL

PA_Legam



PA\898594EL.doc 3/10 PE487.705v01-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική για τη συνοχή είναι το κύριο επενδυτικό μέσο για την προώθηση των 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική προστασία και η αειφόρος ανάπτυξη 
συνιστούν κεντρικά στοιχεία αυτών των προτεραιοτήτων, η πολιτική συνοχής της ΕΕ 
αποτελεί επίσης τον καταλληλότερο τρόπο για την υποστήριξη της μετάβασης προς μία 
ανταγωνιστική οικονομία βασιζόμενη σε χαμηλές εκπομπές CO2 και των επενδύσεων για τον 
μετριασμό των κλιματικών μεταβολών, καθώς και για μέτρα προσαρμογής, αλλά και για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Η Επιτροπή παρουσίασε σύνολο νομοθετικών προτάσεων για το νέο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής του οποίου η παρούσα πρόταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος εισάγοντας 
τροποποιήσεις για τη βελτίωση των επιπτώσεων της πολιτικής αυτής στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ. Η νομοθετική δέσμη καθορίζει έναν κατάλογο θεματικών στόχων σε 
συμφωνία με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» και μία σειρά κοινών διατάξεων για όλα τα 
διαρθρωτικά ταμεία με στόχο την απλοποίηση της διαχείρισης και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους.

Η παρούσα πρόταση θεσπίζει ειδικές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο έχει ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στις 
διαφορετικές περιφέρειες της Ένωσης. Για κάθε θεματικό στόχο, η πρόταση καθορίζει μία 
κατάσταση επενδυτικών προτεραιοτήτων για τη χρήση του ταμείου και, πιο συγκεκριμένα, 
εισάγει την ακόλουθη θεματική συγκέντρωση: 

- στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ή σε περιφέρειες μετάβασης, των οποίων το 
ΑΕγχΠ είναι ίσο ή ανώτερο του 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, το 80% 
τουλάχιστον των πόρων προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία και τη στήριξη των ΜΜΕ, όπου 
τουλάχιστον το 20% εξ αυτών προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

- στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το ΑΕγχΠ είναι κατώτερο του 
75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, τα ποσοστά αυτά μειώνονται αντιστοίχως σε 50% 
και 6% για να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη ποικιλία αναπτυξιακών αναγκών.

Επίσης, το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ προορίζεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τον ορισμό κοινών δεικτών που συνδέονται με την υλοποίηση, 
καθώς και αποτελέσματα που συνδέονται με τον τελικό στόχο χρηματοδότησης με σκοπό τον 
καλύτερο προσανατολισμό σε αποτελέσματα χρηματοδότησης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί και στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής αλλά, 
ταυτόχρονα, καταθέτει ορισμένες τροπολογίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
επενδύσεων από το ΕΤΠΑ με τελικό στόχο την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Κατ’ αρχάς, η επιλογή της Επιτροπής να θεσπίσει θεματική συγκέντρωση στις 
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προτεραιότητες πρέπει να τύχει πλήρους υποστήριξης: κρίνεται ωστόσο ανεπαρκές το 
ποσοστό του 6% των πόρων που τίθενται στη διάθεση των στις λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών για τη μετάβαση προς μία οικονομία βασιζόμενη σε χαμηλές εκπομπές CO2 σε 
όλους τους τομείς, δεδομένου ότι είναι ακριβώς οι περιφέρειες αυτές που αναγκαιούν 
μεγαλύτερες επενδύσεις για να μειώσουν τις εκπομπές. Προς τούτο, προτείνεται να αυξηθεί 
το ποσοστό αυτό στο 10%.

Παράλληλα, δεν κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν από τη θεματική συγκέντρωση η προστασία 
του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων. 
Ειδικότερα, η προστασία και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και η προώθηση 
υπηρεσιών του οικοσυστήματος συνιστούν μείζονες προκλήσεις που συνδέονται με τη 
διασφάλιση του μέλλοντος του περιβάλλοντος και, από κοινού με τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει να αποτελέσουν το υπόβαθρο στο οποίο 
βασίζονται όλες οι βιώσιμες αναπτυξιακές πολιτικές. Πρέπει να τονισθεί ότι, παρά τη 
θεμελιώδη σημασία της βιοποικιλότητας για την ανθρώπινη ζωή αλλά και για τη διατήρηση 
των ειδών, δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί οι στόχοι του 2010 για την προστασία της 
βιοποικιλότητας. Για αυτούς τους λόγους, έχουν κατατεθεί ορισμένες τροπολογίες με σκοπό 
να συμπεριληφθούν στις προτεραιότητες για το ΕΤΠΑ ο θεματικός στόχος της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της προώθησης της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων, 
σύμφωνα με το σύστημα θεματικής συγκέντρωσης (80% των πόρων για τις πιο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης και 50% των πόρων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες).

Τέλος, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους κοινούς δείκτες για το ΕΤΠΑ, οι οποίοι πρέπει να 
καθοριστούν κατά τρόπο σαφή ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβής και αντικειμενική 
στάθμιση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες. Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, οι δείκτες δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στα 
μέτρα πολιτικής προστασίας, αλλά θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αύξηση της 
ικανότητας πρόληψης και αντοχής των οικοσυστημάτων. Βέβαια, είναι επίσης σημαντικό να 
θεσπιστούν ειδικοί δείκτες για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για παράδειγμα, όσον αφορά 
τη διατήρηση των θαλασσίων και παρακτίων ενδιαιτημάτων, την ανάπτυξη «πράσινων 
υποδομών» και τη δημιουργία νέων πράσινων χώρων στο αστικό περιβάλλον.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων 
να περιληφθούν στους θεματικούς στόχους στους οποίους επικεντρώνονται οι χρηματοδοτήσεις 
του ΕΤΠΑ, τόσο στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης, όσο και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. it
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τουλάχιστον 6% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

ii) τουλάχιστον 10% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό η θεματική συγκέντρωση διαρθρωτικών πόρων στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες να ενισχυθεί στους στόχους που συνδέονται με τη μετάβαση προς μία 
οικονομία βασιζόμενη σε χαμηλές εκπομπές CO2 και τον μετριασμό των κλιματικών 
μεταβολών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) προστασία της βιοποικιλότητας, 
εδαφική προστασία και προαγωγή 
υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών·

(δ) προστασία της βιοποικιλότητας, 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και 
του εδάφους και προαγωγή υπηρεσιών 
σχετικών με το οικοσύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές προτεραιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος δεν μπορούν να περιορίζονται 
στην προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά πρέπει να επιδιώκουν με ενεργό τρόπο και την 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που αποτελούν τη βάση της.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – γραμμή 21 – "Αστικές μεταφορές"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστικές συγκοινωνίες Διαδρομές 
επιβατών

Αύξηση διαδρομών επιβατών που 
χρησιμοποιούν υποστηριζόμενες υπηρεσίες 
αστικών συγκοινωνιών

Τροπολογία

Δημόσιες μεταφορές Διαδρομές 
επιβατών

Αύξηση διαδρομών επιβατών που 
χρησιμοποιούν υποστηριζόμενες υπηρεσίες 
δημοσίων συγκοινωνιών

Or. it

Αιτιολόγηση

Στον τομέα των μεταφορών, οι κοινοί δείκτες είναι σκόπιμο να λαμβάνουν υπόψη όλες τις 
βελτιώσεις των δημόσιων μεταφορών που επιτυγχάνονται χάρη στο ταμείο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – γραμμή 24 – "Στερεά απόβλητα"" – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα καθορίζει ιεράρχηση των αποβλήτων σε πέντε επίπεδα στην 
οποία η επαναχρησιμοποίηση έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης: είναι συνεπώς 
σκόπιμο στον δείκτη να λαμβάνονται υπόψη αμφότερες οι μορφές διαχείρισης απορριμμάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – γραμμή 28 – "Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων"
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων

Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

Τροπολογία

Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων

Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

εκτάρια Επιφάνεια του εδάφους με αυξημένη 
ικανότητα πρόληψης και μετριασμού των 
κινδύνων πλημμύρας

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες στο πεδίο της πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων δεν πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη μόνο τους πληθυσμούς που επωφελούνται από τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, 
αλλά να περιλαμβάνουν και την επιφάνεια εδάφους στο οποίο έχει αυξηθεί η ικανότητα 
πρόληψης των κινδύνων. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω οικοσυστημικής προσέγγισης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – γραμμή 29 – "Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από δασική 

πυροπροστασία και άλλα μέτρα προστασίας
Τροπολογία

Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από δασική 
πυροπροστασία και άλλα μέτρα προστασίας

εκτάρια Επιφάνεια του εδάφους με αυξημένη 
ικανότητα αντοχής στη φωτιά και πρόληψης 
πυρκαγιών στα δάση

Or. it

Αιτιολόγηση

Όπως και στις περιπτώσεις πλημμύρας, οι δείκτες στο πεδίο της πρόληψης και διαχείρισης των 
κινδύνων δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνο τους πληθυσμούς που επωφελούνται από τα 
μέτρα προστασίας κατά των δασικών πυρκαγιών, αλλά να περιλαμβάνουν και την επιφάνεια 
εδάφους στο οποίο έχει αυξηθεί η ικανότητα πρόληψης των κινδύνων.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – γραμμή 32 – "Φύση και βιοποικιλότητα"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων σε καλύτερη 
κατάσταση διατήρησης

Τροπολογία

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια θαλάσσιων και χερσαίων 
οικοτόπων σε καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης

Χιλιόμετρα Συνολικό μήκος ακτογραμμής που 
καλύπτεται από μέτρα για την πρόληψη και 
τη μείωση του φαινομένου διάβρωσης των 
ακτών τα οποία υλοποιούνται με προσέγγιση 
βάσει οικοσυστήματος

εκτάρια Νέες πράσινες υποδομές

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο οι κοινοί δείκτες για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, εκτός από τους χερσαίους, 
να λαμβάνουν υπόψη και τους θαλάσσιους οικότοπους, καθώς και τη διάβρωση των ακτών. 
Εξάλλου, οι πράσινες υποδομές είναι δυνατόν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
προστασία της φύσεως και της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – γραμμή 52α (νέα) – "Αστική ανάπτυξη"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τετραγωνικά μέτρα Νέοι χώροι πράσινου σε αστικές περιοχές

Or. it

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη προϋποθέτει απαραιτήτως την αύξηση του αριθμού και του 
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εμβαδού των χώρων πράσινου στις αστικές περιοχές, στοιχεία τα οποία θα πρέπει κατά 
συνέπεια να καλύπτονται ρητά από δείκτη.


