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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. επιδοκιμάζει την εμβληματική πρωτοβουλία για την αποτελεσματική χρήση των πόρων η 
οποία πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των πόρων της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών, όπως είναι τα καύσιμα, τα ορυκτά και τα μέταλλα, 
καθώς και πόρων όπως είναι τα τρόφιμα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας και το φυσικό 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να προωθεί τη βιώσιμη χρήση των 
πόρων και να εστιάσει σε επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη των εδαφών για να 
εξασφαλιστεί έξυπνη, βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη στην Ευρώπη που συμβάλλει 
στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και σε αποδοτικότερο από ενεργειακή 
άποψη δίκτυο μεταφορών, συνειδητοποιώντας παράλληλα το δυναμικό πράσινων θέσεων 
εργασίας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βελτιώνοντας 
την ποιότητα της ζωής για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές και εξασφαλίζοντας 
την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών·

2. τονίζει την ανάγκη να εστιάζουν οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τις καθαρές 
μεταφορές, καθώς και στις περιφερειακές υποδομές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ιδίως στις μειονεκτούσες περιφέρειες· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
συνεισφορά των διαρθρωτικών Ταμείων στην αειφόρο ανάπτυξη κατά την τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού, και ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
τροποποιημένα επιχειρησιακά προγράμματα με μη γραφειοκρατικό και ταχύ τρόπο·

3. διαπιστώνει ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει η ΕΕ και οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες 
σε ό,τι αφορά την κοινή χρήση των πόρων· τονίζει, συνεπώς, ότι προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, και 
να υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού και των συνεργειών μεταξύ ευρέος φάσματος 
τομέων πολιτικής και των διαφόρων οργάνων τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, παράλληλα με την ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής στο πλαίσιο 
δικτύων τοπικών και περιφερειακών αρχών που σχετίζονται με τη διαχείριση 
περιφερειακών ταμείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και 
να προωθηθεί κοινή στρατηγική για τη χρήση των πόρων· επισημαίνει ότι η 
περιφερειακή πολιτική εφαρμόζει ήδη συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση· 
σημειώνει ότι υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων τομέων πολιτικής, και ότι αυτές 
θα πρέπει να προωθηθούν, με σαφή και βασιζόμενη σε στοιχεία πολιτική καθοδήγηση·

4. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη πρωτοβουλιών 
που αποβλέπουν στην αποδοτική χρήση των πόρων, ιδίως για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων, τις επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, λόγω 
των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου συστήματος 
διοίκησης και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη
που τις καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλες για την επίτευξη του στόχου της αποδοτικότερης 
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χρήσης των πόρων· ενόψει της συζήτησης σχετικά με μια πολιτική που βασίζεται σε 
αποτελέσματα, ζητεί να εφαρμόζονται προγράμματα και πρακτικές που θα διασφαλίσουν 
ότι η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων θα λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη στο 
πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής και πιστεύει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει 
να συνεκτιμούνται στη μελλοντική νομοθεσία για την περιφερειακή πολιτική, δίδοντας 
σπουδαιότητα σε σχέδια που προωθούν την αποτελεσματική χρήση των πόρων στην 
Ευρώπη·

5. εφιστά την προσοχή στη σπουδαιότητα ομάδων περιφερειών και κρατών μελών που 
καταρτίζουν κοινές στρατηγικές για την αποτελεσματική χρήση των πόρων·
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ευρωπαϊκή
εδαφική συνεργασία στην υλοποίηση συντονισμένων στρατηγικών, καθώς και την 
επιτακτική ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων σε διασυνοριακές ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές υποδομές, με στόχο την καλύτερη προστασία και την αποδοτικότερη 
κυκλοφορία των πόρων· συνιστά, επιπλέον, την κατάρτιση μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών που θα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην προστασία του 
περιβάλλοντος, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ανεξαρτησία·

6. επισημαίνει ότι η αποδοτική χρήση των πόρων πρέπει να αντιμετωπίζεται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό, τα μειονεκτήματα 
και τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης ευρωπαϊκών περιφερειών – και ότι τόσο οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές όσο και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι 
πολίτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα στον αρχικό 
σχεδιασμό και στην επακόλουθη εφαρμογή των σχετικών μέτρων με βάση την αρχή της 
εταιρικής σχέσης που χρηματοδοτούνται καταλλήλως μέσω τεχνικής βοήθειας· η 
προσέγγιση αυτή, σε συνδυασμό με μια στρατηγική ευαισθητοποίησης της κοινής 
γνώμης, θα ενίσχυε το αίσθημα ευθύνης και τη μεγαλύτερη ταύτιση με τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα επίπεδα και το ρόλο της στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής· τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμίσουν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές τα μέτρα για την αποδοτικότητα των πόρων με τη στρατηγική 
ΕΕ 2020 και να συμπεριλάβουν τα μέτρα αυτά στα ευρύτερα εδαφικά σύμφωνα που 
καλύπτουν όλες τις εμβληματικές πρωτοβουλίες·

7. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν εξαρχής ευκαιρία άμεσης συμμετοχής σε φορείς 
αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
φορέων, κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό μέτρων και την εφαρμογή 
τους· συνιστά ακόμα να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους πολίτες προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συζήτησης και πληροφόρησης, καθώς το κοινό θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των μέτρων και θα αποτελέσει 
τον τελικό δικαιούχο μιας Ευρώπης με αποτελεσματική χρήση των πόρων·

8. τονίζει την ανάγκη να καθοριστεί κοινή σειρά δεικτών που θα επιτρέπουν να 
αξιολογείται ο πλήρης αντίκτυπος των μέτρων που θεσπίζονται σε τομεακό επίπεδο, και 
πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να μετέχει στον καθορισμό των εν λόγω δεικτών·

9. επισημαίνει ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει 
να έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας της αποσύνδεσης της ανάπτυξης από τη χρήση 
των πόρων· καλεί όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να καταβάλλουν περαιτέρω 



AD\884576EL.doc 5/6 PE467.223v02-00

EL

προσπάθειες για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και να υποστηρίξουν τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, ότι οι στόχοι πρέπει να είναι υλοποιήσιμοι και οικονομικά προσιτοί και ότι 
πρέπει να συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο στόχο και την πορεία που πρέπει να 
ακολουθηθεί για την επίτευξή του·

10. πιστεύει ότι η διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική συνοχής και τον κύκλο 
προγραμματισμού της, η κατανομή των δαπανών και η πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με πιθανούς δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων συνιστούν βασικές 
προϋποθέσεις για την επίτευξη των γενικότερων στόχων της πολιτικής συνοχής·

11. τονίζει ότι η καινοτομία και η έρευνα είναι απαραίτητες για την επίτευξη βιωσιμότερων 
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης·

12. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠΑ πρέπει να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στους 
συμπληρωματικούς στόχους της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της καταπολέμησης 
της ενεργειακής ένδειας·

13. τονίζει ότι τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι καταναλωτές διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο σε μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της·

14. τονίζει την ανάγκη να προωθείται το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JESSICA για 
έργα ενεργειακών υποδομών και ενεργειακής απόδοσης σε αστικές περιοχές.
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