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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν καθοριστικό πρόβλημα των καιρών μας. 
Έχουν συνέπειες στο εξής εμφανείς για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τη 
χωροταξία και υπονομεύουν τη δυνατότητα της κάθε χώρας να προχωρήσει στην οδό της 
αειφόρου ανάπτυξης·

2. υποδέχεται ευνοϊκά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής με τον τίτλο: "Η 
προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης"· 
υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόκληση που έχει έντονο εδαφικό 
αντίκτυπο και απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία συμπεριλαμβάνει τις διάφορες πολιτικές και επίπεδα παρέμβασης της ΕΕ: 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό·

3. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών τομέων και περιφερειών, όπως κατέδειξε η μελέτη της Επιτροπής 
"Περιφέρειες 2020"1: οι περιφέρειες υπό την υψηλότερη πίεση της κλιματικής αλλαγής 
είναι αυτές που βρίσκονται στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, ιδίως δε οι νησιωτικές και 
οι παράκτιες περιφέρειες, οι πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες και οι περιφέρειες με 
υψηλό κίνδυνο λειψυδρίας, με κίνδυνο να αυξηθούν αναλόγως οι περιφερειακές 
ανισότητες, ακόμη και μεταξύ περιφερειών της ίδιας χώρας·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν στην τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 μόνο το 3% (9 δισεκατομμύρια ευρώ) της 
συνολικής χρηματοδότησης για μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, και ότι οι 
επενδύσεις στα νέα κράτη μέλη είναι ακόμη χαμηλότερες, σε ποσοστό 2,4%·

5. αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη έγκαιρης αντίδρασης στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη όχι μόνο μέσα από νομικά δεσμευτικά μέτρα που θα προβλέπουν μείωση των 
εκπομπών αερίου, αλλά και μέσα από περιφερειακά σχέδια προσαρμογής και μέσα από 
προληπτικά μέτρα προσαρμογής όπως πρωτοβουλίες εκτεταμένης αναδάσωσης σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και διαμέσου της 
διασυνοριακής συνεργασίας, ώστε να περιορισθούν οι επιβλαβείς συνέπειές τους·

6. είναι απόλυτα πεπεισμένο για την ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρήσει και 
ενισχύσει τον καθοδηγητικό της ρόλο στον διεθνή αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη και θεωρεί ότι κάθε τυχόν καθυστέρηση σε αυτή τη δράση θα επιδεινώσει τον 
κίνδυνο αρνητικών περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων ενώ θα 
συνεπιφέρει και μεγαλύτερο κόστος·

7. πιστεύει ότι οι περιφέρειες, με μια έξυπνη ενεργειακή πολιτική για την ενεργό προώθηση 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (Νοέμβριος 2008).
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των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενός αποκεντρωμένου ενεργειακού εφοδιασμού, 
καθώς και μιας αυξημένης ενεργειακής απόδοσης, μπορούν όχι μόνο να συμβάλουν στην 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να διανοίξουν νέες 
οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές για τους πολίτες· 

8. επισημαίνει ότι οι για τις απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές στρατηγικά σημαντικοί 
τομείς όπως η γεωργία δεν πρέπει να επιβαρυνθούν υπέρμετρα στο πλαίσιο της δράσης 
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να μην διακυβευθεί το μέλλον 
βιώσιμων κοινοτήτων της υπαίθρου·

9. θεωρεί ότι μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης (η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές) καθώς και με 
τη συνεργασία και τη μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών με τα γειτονικά κράτη της ΕΕ, θα 
καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια στρατηγική αλλαγής προς μια 
κοινωνία χαμηλού διοξειδίου του άνθρακα·

10. τονίζει ότι οι διάφοροι τομείς παρέμβασης πρέπει να εναρμονιστούν μεταξύ τους, αφενός 
με την πλήρη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στα στάδια σχεδιασμού, 
επεξεργασίας και εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών και των σχεδίων δράσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και αφετέρου με την εφαρμογή της στρατηγικής
περιφερειακής χωροταξίας και τη συνεκτίμηση όλων των παραγόντων που συνδέονται με 
την κλιματική αλλαγή·

11. παραδέχεται, κατά συνέπεια, την ανάγκη να διασφαλισθεί, αφενός μεν ότι η στρατηγική 
προσαρμογής είναι ενσωματωμένη σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο συντονισμό δράσεων και μέτρων των γεωργικών, περιφερειακών 
και οικολογικών τομέων πολιτικής της ΕΕ, αφετέρου δε ότι οι πολιτικές αυτές είναι 
συνεπείς με τη στρατηγική προσαρμογής· τονίζει τον κεντρικό ρόλο των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών και την ανάγκη μιας προσέγγισης από τη βάση προς τα πάνω που θα 
λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των φυσικών βιοτόπων στην Ευρώπη, με πλήρη 
σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας· είναι πεπεισμένο ότι οι τοπικές αρχές είναι 
καλύτερα σε θέση να βρίσκουν πολιτικές λύσεις στις ανάγκες τους·

12. επικροτεί την πρόταση της Λευκής Βίβλου να θεσπιστεί ένας μηχανισμός ανταλλαγής
πληροφοριών· ελπίζει να έχει τεθεί αυτός σε λειτουργία έως το 2011, καθώς επίσης και να 
έχουν αναπτυχθεί μέχρι τότε μοντέλα και εργαλεία πρόβλεψης· καλεί τα κράτη μέλη και 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να δημοσιοποιούν και ανταλλάσσουν τις πρακτικές 
τους σε ό,τι αφορά όλες τις πτυχές της πολιτικής προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, τη διαχείριση των αποβλήτων 
και την ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών με χαμηλές εκπομπές ρύπων·

13. συνιστά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής 
προκειμένου να βοηθηθούν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να αποκτούν και να 
ανταλλάσσουν τοπικές εμπειρίες και καλές πρακτικές στον τομέα του κλίματος·

14. εκτιμά ότι οι απομακρυσμένες περιφέρειες λόγω της ειδικής τους κατάστασης, η οποία
εκτίθεται στο άρθρο 349 της συνθήκης της Λισσαβώνας, και της γεωγραφικής τους θέσης 
στους τροπικούς, είναι ευαίσθητες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει 
να τύχουν γι' αυτό το λόγο ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους της Επιτροπής· καλεί για το 
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λόγο αυτό την Επιτροπή να αναπτύξει μελέτη επιπτώσεων και ειδικό σχέδιο δράσης για 
τις απομακρυσμένες περιφέρειες και να στηρίξει τις ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών μεταξύ των τοπικών αρχών αυτών των περιφερειών και των περιφερειακών 
αρχών σε τρίτες χώρες στο γεωγραφικό τους περιβάλλον·

15. θεωρεί απαραίτητο να προωθηθούν πολιτικές, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
που να θέτουν ως προϋπόθεση τόσο για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις όσο και για
ορισμένες διοικητικές πράξεις (π.χ. τις άδειες οικοδομής και τα πολεοδομικά σχέδια) την
προηγούμενη εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να ενθαρρύνονται 
οι επενδύσεις της ΕΕ σε υποδομές υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας· ζητεί να ληφθεί 
αυστηρή μέριμνα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής αποτελεί μέρος της διαδικασίας έγκρισης προτάσεων για σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αφορούν την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση 
αποβλήτων και την ανάπτυξη υποδομής· 

16. επισημαίνει ότι οι γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, ιδιαίτερα δε οι παράκτιες 
περιφέρειες, μπορεί να έχουν μεγάλες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι 
οποίες μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή τους στην αλλαγή του κλίματος·

17. πιστεύει ότι, από μικροκλιματική σκοπιά, πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω 
στεγανοποίηση του εδάφους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και πόλεις·

18. καλεί επίμονα την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την πολιτική συνοχής για την προώθηση 
της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να δημιουργήσει μεγαλύτερες 
συνέργειες μεταξύ της έρευνας και της ανάπτυξης αφενός και της πολιτικής της 
περιφερειακής ανάπτυξης αφετέρου, καθώς και να εξαλείψει τα σχετικά διοικητικά 
εμπόδια·

19. επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει μια Συντονιστική Ομάδα για τις 
Επιπτώσεις και την Προσαρμογή (ΣΟΕΠ=IASG) και απαιτεί, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, την πλήρη και ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών στην ομάδα αυτή και τις διαδικασίες της·

20. επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα για την αναχαίτιση των επιπτώσεων των κλιματικών 
αλλαγών μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης, το 
οποίο αργότερα μπορεί να προσαρμοσθεί και σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ, και ότι η 
μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας·

21. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα 
συμπεριληφθεί και ένα επαρκές κονδύλι για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών 
προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· συνιστά, 
περαιτέρω, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να λάβουν υπόψη τους τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των μηχανισμών που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για την 
ανάπτυξη των αειφόρων σχεδίων σε πλέον μακροπρόθεσμη βάση· υπογραμμίζει την 
ύπαρξη του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών και την έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ προς 
τις πληττόμενες περιφέρειες·
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22. τονίζει ότι οι στόχοι σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική 
προστασία πρέπει να ενσωματωθούν στους στόχους σύγκλισης και ανάπτυξης της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά 
καθήκοντα της διαρθρωτικής πολιτικής.
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