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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράσινη Υποδομή - Ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης
[2013/2663 (RSP)].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Υποδομή (ΠΥ)  -  
Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης (COM (2013)249),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «ΕΥΡΩΠΗ 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020)1,

– έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων (COM(2011)571)2,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 
(COM(2011)244)3,  

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των άγριων πτηνών (COM(2009)0129)

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Ιουνίου 2011 και 
της 17ης Δεκεμβρίου 2012 (σημείο 14),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με «την ασφάλεια της 
ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: μια στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020» 4(παράγραφος 50),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας (TEEB)» (http://www.teebweb.org),

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την Πράσινη Υποδομή (ΠΥ)  
-  Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού,

                                               
1 ΕΕ C 88 της 19.3.2011.
2 ΕΕ C 37 της 10.02.12.
3 ΕΕ C 264 της 08.09.11.
4 P7_TA-PROV(2012)0146 της 20.4.2012.
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A. εκτιμώντας ότι οι απώλειες στη βιοποικιλότητα και στην κατάσταση των 
οικοσυστημάτων είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής παροχή των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και η προστασία του φυσικού 
κεφαλαίου προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών·

B. εκτιμώντας ότι η Πράσινη Υποδομή συμβάλλει ώστε η φύση να αναπτύξει το πλήρες 
δυναμικό των υπηρεσιών του οικοσυστήματος που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία·

Γ. εκτιμώντας ότι η απώλεια στη βιοποικιλότητα είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί 
προκειμένου να προστατευθεί το κεφάλαιο προς όφελος των σημερινών και των 
μελλοντικών γενεών·

Δ. εκτιμώντας ότι η ανθρωπογενής πίεση απειλεί τη βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα 
των οικοσυστημάτων στην ΕΕ, ειδικά εξαιτίας του κατακερματισμού και της 
καταστροφής των φυσικών οικοτόπων·

Ε. εκτιμώντας ότι η βιοποικιλότητα και η ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών είναι στενά 
συνδεδεμένες·

ΣΤ.εκτιμώντας ότι η συνεκτικότητα και οι φυσικοί οικότοποι είναι απαραίτητα στοιχεία για 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου βιοποικιλότητας·

Ζ. εκτιμώντας ότι βάσει της εμπειρίας τα έργα της Πράσινης Υποδομής προσφέρουν μία 
θαυμάσια ευκαιρία για την ένταξη της φύσης στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των 
πόλεων όπου διαβιώνει αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού·

Η. εκτιμώντας ότι οι πληροφορίες για τους τρόπους δημιουργίας, προστασίας και ενίσχυσης 
της Πράσινης Υποδομής στα διάφορα είδη τοπίου πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών και να δημοσιεύονται·

Θ. εκτιμώντας ότι, όπως δείχνει η εμπειρία, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη έργων υποδομής 
είναι καίρια βήματα κατά τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ο συνδυασμός των 
οικολογικών και κοινωνικών αναγκών, τόσο στα αστικά όσο και στα αγροτικά τοπία·

Ι. εκτιμώντας ότι τα έργα υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώνονται στην Πράσινη Υποδομή, στην ένταξη στοιχείων Πράσινης Υποδομής 
και στον μετριασμό των επιπτώσεών της στα υπάρχοντα οικοσυστήματα και τις 
υπηρεσίες τους·

Γενικές παρατηρήσεις

1. επικροτεί την ανακοίνωση για την Πράσινη Υποδομή και την πρόθεση της Επιτροπής 
να επιδιώξει ενεργά την επίτευξη των στόχων που τίθενται σε αυτήν·

2. αναγνωρίζει την καίρια σημασία της Πράσινης Υποδομής για την αποτελεσματική 
προστασία του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης·

3. τονίζει τη συμβολή που είναι δυνατό να επιτύχει η Πράσινη Υποδομή στους στόχους 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο πλαίσιο της ΕΕ2020·
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4. επικροτεί την καινοτόμο προσέγγιση της Πράσινης Υποδομής που προσφέρει καλή 
σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, μέσω πολλαπλών οφελών και λύσεων ικανών 
να συγκεράζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους·

5. Ενσωμάτωση σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής

6. τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της Πράσινης Υποδομής σε όλες τις 
τομεακές πολιτικές της ΕΕ·

7. επισημαίνει ότι η Πράσινη Υποδομή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις 
πόλεις όπου διαβιώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού σήμερα και 
όπου μπορεί να συμβάλλει στην προσφορά υπηρεσιών, όπως ο καθαρός αέρας, ο 
μετριασμός των τοπικών «φαινομένων θερμικής νησίδας», οι περιοχές αναψυχής, η 
αποφυγή των πλημμυρών, η αποκατάσταση του επιπέδου των υπόγειων υδάτων, η 
αντιμετώπιση ή αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση της 
ποιότητας της ζωής εν γένει·

8. τονίζει τη συμβολή της Πράσινης Υποδομής ως υποστηρικτικού στοιχείου του 
δικτύου NATURA 2000, με στόχο την ενίσχυση της συνοχής και της αντοχής του 
δικτύου που εξυπηρετεί τη διατήρηση βασικών ειδών και οικοτόπων της φύσης της 
Ευρώπης, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες οικοσυστήματος που εκτιμώνται σε 
αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος·

9. θεωρεί ότι όσον αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό για τη χρήση 
γης είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία των οφελών από την υποδομή 
και το οικοσύστημα και να αναζητηθεί συνέργεια μεταξύ αφενός του πραγματικού 
σκοπού της ανάπτυξης υποδομών και των πραγματικών κοινωνικών οφελών και 
αφετέρου της δικαιολογημένης ανησυχίας για το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα, 
που σχετίζεται άμεσα με αυτή την ανάπτυξη· Προτρέπει τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν και να θέσουν ως προτεραιότητα τα ζητήματα που σχετίζονται με την 
Πράσινη Υποδομή και ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει την καθοδήγηση και την 
αξιολόγηση σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Πράσινη 
Υποδομή αποτελεί σταθερό στοιχείο για τη χωροταξία και την εδαφική ανάπτυξη,

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα μέσα και τα 
μέτρα που περιλαμβάνονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική προκειμένου να 
προωθήσουν την Πράσινη Υποδομή όπου ενδείκνυται, ώστε να διασφαλιστεί η 
προσφορά ευρέος φάσματος υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και η προστασία των 
φυσικών διεργασιών στις αγροτικές περιοχές·

11. υπογραμμίζει τις θετικές επιπτώσεις της Πράσινης Υποδομής για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι επηρεάζει θετικά τα αποθέματα άνθρακα και το 
ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, βελτιώνει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
συνεισφέρει με αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ·

12. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τις 
φυσικές καταστροφές συνιστά επίσης θετική επίπτωση της ανάπτυξης και της 
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αποκατάστασης της Πράσινης Υποδομής, π.χ. φυσικές κοίτες κατακλίσεως, δασικές 
εκτάσεις, υγροβιότοποι, κλπ., που μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και να βοηθήσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

13. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί πλήρως ο δασικός τομέας στην εν 
λόγω πολιτική, με σκοπό τη στήριξη των πολλαπλών οφελών, πέρα από την 
παραγωγή ξυλείας και βιομάζας, από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη μη 
παρεμβατική δασοκομία και την αποκατάσταση κατακερματισμένων ή χαμένων 
δασικών εκτάσεων·

14. επικροτεί την πρωτοβουλία για την προώθηση της Πράσινης Υποδομής ως μέσο που 
συμβάλλει στη σωστή υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με το πόσιμο 
νερό και τα υπόγεια ύδατα·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης μέσων της Πολιτικής Συνοχής, ειδικά για τη 
χρηματοδότηση της Πράσινης Υποδομής Πόλεων·

16. τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της Πράσινης Υποδομής στα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ για την περίοδο 2014-
2020·

17. προτρέπει την Επιτροπή να οριστικοποιήσει εγκαίρως, δηλαδή έως το τέλος του 2013, 
το υποστηρικτικό υλικό καθοδήγησης, όπως ανακοινώθηκε στην Επιτροπή, με σκοπό 
την ενίσχυση της κατανόησης και την προώθηση της Πράσινης Υποδομής σε 
σχετικούς τομείς πολιτικής, ώστε να διασφαλιστούν ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την Πράσινη Υποδομή

18. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις 
Πράσινης Υποδομής και καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να καθιερώσουν άμεσα 
και να καταστήσουν λειτουργική μία χρηματοδοτική διευκόλυνση, που θα 
περιλαμβάνει καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης για την υποστήριξη των 
επενδύσεων Πράσινης Ανάπτυξης και άλλα έργα που σχετίζονται με το φυσικό 
κεφάλαιο, εκτιμώντας παράλληλα την πραγματική και μακροπρόθεσμη υποστήριξη 
των λειτουργιών του οικοσυστήματος· επισημαίνει ότι πρέπει να διερευνηθούν 
περαιτέρω πηγές χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

19. θεωρεί ότι η ανάπτυξη της Πράσινης Υποδομής πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα 
δεδομένα και εις βάθος γνώση, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα πιο 
σημαντικά έργα από οικολογική σκοπιά και ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται, ιδιαίτερα όσα χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, είναι σαφή, συνεκτικά και συντονισμένα·

20. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει όπου είναι αναγκαίο τα εκπαιδευτικά έργα στο 
εν λόγω πεδίο και να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών·
σημειώνει ότι η ανάπτυξη της Πράσινης Υποδομής θα διευκολυνθεί από τις 
δεξιότητες και την εκπαίδευση προσωπικού, ικανού να αναλάβει την παραπάνω 
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καινοτόμο προσέγγιση και να αποδώσει την αρμόζουσα αξία των οφελών που 
προσφέρει το οικοσύστημα, ειδικά στους τομείς της παροχής ύδατος και καθαρισμού, 
διαχείρισης απορριμμάτων, κατασκευών, διαχείρισης καταστροφών, γεωργίας, 
τουρισμού και υγείας·

21. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση σε όλους τους τομείς πολιτικής αποτελεί βασική 
προϋπόθεση, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατό να υπάρξει αξιόπιστη πολιτική για την 
Πράσινη Υποδομή·

22. συμφωνεί με την ανάπτυξη μίας στρατηγικής που συνίσταται στη διάρθρωση αξόνων 
προτεραιότητας για τα έργα Πράσινης Υποδομής στην Ευρώπη και τονίζει την 
ανάγκη για αύξηση των διασυνοριακών διαπεριφερειακών στρατηγικών και έργων·

23. υποστηρίζει την πρωτοβουλία ΔΕΔ-Π/ΤΕΝ-G όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση και 
καλεί την Επιτροπή να προβεί στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ΔΕΔ-Π/ΤΕΝ-G ως 
το 2015·

24. επισημαίνει τη δυνατότητα καινοτομίας σε σχέση με την Πράσινη Υποδομή και τον 
βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ σε αυτό το πεδίο· υπενθυμίζει 
ότι τα κοινά πρότυπα, η πιστοποίηση και η επισήμανση είναι αναγκαία για τη στήριξη 
των επενδύσεων Πράσινης Υποδομής και δημιουργεί τον αναγκαίο χώρο για τους 
πρωτεργάτες

25. προσβλέπει στην επανεξέταση της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα το 2015, τη
συνακόλουθη επανεξέταση της ανακοίνωσης σχετικά με την Πράσινη Υποδομή το 
2017 για την περαιτέρω εδραίωση της Πράσινης Υποδομής σε σχετικές 
προγραμματισμένες επενδύσεις σε επίπεδο της ΕΕ, καθώς επίσης την ενδιάμεση 
επανεξέταση στους τομείς εφαρμογής της πολιτικής (διαγνωστικός έλεγχος της ΚΓΠ, 
ενδιάμεση επανεξέταση REGIO, κλπ.)·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


