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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 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα (LIFE) 

1. Να προβλεφθούν τα αναγκαία μέσα για τη Δράση για το Περιβάλλον και το Κλίμα, 
καλύτερη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, ενίσχυση της ασφάλειας της ενέργειας, 
διαμόρφωση μια οικονομίας αποδοτικής από άποψης πόρων και ανθεκτικής στις 
κλιματικές αλλαγές καθώς επίσης ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης με 
περισσότερες αλλά κα πιο πράσινες θέσεις απασχόλησης·

2. να υπάρξουν ασφαλείς περιβαλλοντικές και κλιματικές επενδύσεις, με συνδυασμό της 
ενσωμάτωσης του θέματος σε όλες τις πολιτικές και ενός ειδικού μέσου (LIFE), με 
δέσμευση του 20%  των πόρων του ΠΔΠ για την κλιματική πολιτική·

3. να διατεθούν κεφάλαια στο Παγκόσμιο Ταμείο για τη Βιοποικιλότητα·

4. να δεσμευθούν πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 
ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καινοτομία και την στήριξη 
των ΜΜΕ·

5. να προβλεφθεί στήριξη από το Ταμείο Συνοχής για έργα στον τομέα του περιβάλλοντος, 
ειδικότερα για το αστικό περιβάλλον και την ατμοσφαιρική ρύπανση,  χωρίς 
μακροοικονομικές προϋποθέσεις·

Πρόγραμμα «Υγεία για την Ανάπτυξη»

6. φρονεί πως ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης (ένας από τους μεγαλύτερους της ΕΕ, 
ο οποίος αναλογεί με το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και το 10% της απασχόλησης στην ΕΕ, με 
υψηλότερο του μέσου όρου ποσοστό των εργαζομένων του τομέα με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση) παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε μια Ευρώπη σε 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, πράγμα που θα κάνει το πρόγραμμα να προβλέψει 
κίνητρα για την αγορά εργασίας·

Ενωσιακός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

7. υπογραμμίζει πως αυξάνεται ο αριθμός και η σοβαρότητα των φυσικών και από τον 
άνθρωπο προκαλούμενων καταστροφών και το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να 
υποδαυλίσει πιο ακραίες καταστροφές· επικεντρώνει δε τον Ενωσιακό Μηχανισμό 
Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις εντός της Ένωσης, παρέχοντας τους ενδεδειγμένους 
δημοσιονομικούς πόρους·

8. διαθέτει το 70% του προϋπολογισμού σε δράσεις εντός του Τομέα 3 και το 30% σε 
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δράσεις εκτός του Τομέα 4.


