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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. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική 
«Βιοποικιλότητα 2020» και επισημαίνει το γεγονός ότι οι κλιματικές αλλαγές, η απώλεια 
της βιοποικιλότητας, οι απειλές που τίθενται από τα χωροκατακτητικά είδη και η 
υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων αποτελούν διεθνικές και διαπεριφερειακές 
προκλήσεις που επηρεάζουν κάθε πολίτη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν κατοικεί σε 
αστική ή αγροτική περιοχή, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως 
μέτρα σε κάθε κλιμάκιο διοίκησης, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό, για να μετριαστούν 
οι επιβλαβείς συνέπειες· 

2. υπογραμμίζει ότι η Στρατηγική αποτελεί τμήμα της εμβληματικής πρωτοβουλίας για μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της και υπενθυμίζει ότι η 
περιφερειακή πολιτική διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της αειφόρου 
ανάπτυξης μέσω των δράσεων που υποστηρίζει με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων που 
αφορούν το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον· 

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της παραδέχεται ότι χρειάζεται τη 
συνεργασία των κρατών μελών για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία της 
βιοποικιλότητας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη 
της ΕΕ, όπου ζουν περισσότερα ενδημικά είδη απ' όσα στο σύνολο της ευρωπαϊκής 
ηπείρου· επιθυμεί την ενίσχυση των ειδικών εργαλείων για τη διαφύλαξη και την 
προστασία της βιοποικιλότητας στα εν λόγω εδάφη, ειδικότερα της προπαρασκευαστικής 
δράσης BEST (Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές υπηρεσίες στα ευρωπαϊκά υπερπόντια 
εδάφη) που υποστηρίζει το Κοινοβούλιο από το 2011, και την παροχή κατάλληλης 
χρηματοδότησης για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ· 

4. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία υποδομών, η αστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση και οι 
επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον εν γένει αποτελούν μεταξύ άλλων τις σημαντικότερες 
αιτίες για τον κατακερματισμό των οικοσυστημάτων και των ενδιαιτημάτων· ζητεί από τις 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές διοικήσεις, στο πλαίσιο των χωροταξικών ρυθμίσεων 
και των εκτελεστικών μέτρων αλλά και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να 
εξετάσουν αυτούς τους παράγοντες, που συνιστούν απειλή για τα οικοσυστήματα και τα 
ενδιαιτήματα, στα μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης· 
αναγνωρίζει τις πιέσεις και τις ανάγκες που υπάρχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
για την παροχή ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης, και συνιστά στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 
ανάπτυξης και ανάγκης για προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών 
ενδιαιτημάτων· στηρίζει την περαιτέρω μεταρρύθμιση και χρήση των περιφερειακών και 
τοπικών πολιτικών ανάπτυξης με στόχο να επιτευχθούν οφέλη για τη βιοποικιλότητα και 
να σταματήσει η περαιτέρω απώλεια ενδιαιτημάτων, ειδικά σε περιόδους οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· 
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5. αναγνωρίζει ότι η «πράσινη οικονομία» αποτελεί έναν τρόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και ζητεί τη στήριξή της με χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία 
θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας στιβαρής βάσης σε τοπικό επίπεδο και στην 
αξιοποίηση της τοπικής και παραδοσιακής γνώσης στη μάχη για την προστασία της 
βιοποικιλότητας· τονίζει το γεγονός ότι περίπου το 30% των συνολικών επιχορηγήσεων 
για την πολιτική συνοχής για το διάστημα 2007-2013 μπορούν να διατεθούν για 
δραστηριότητες που θα έχουν αντίκτυπο κυρίως στην αειφόρο ανάπτυξη· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη και ειδικά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στο πλαίσιο της ανάσχεσης 
της απώλειας της βιοποικιλότητας, να δραστηριοποιηθούν περισσότερο και να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για επενδύσεις στο φυσικό κεφάλαιο και να αξιοποιήσουν τη 
χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής για την πρόληψη φυσικών κινδύνων ως 
στοιχείο που συντελεί στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την προσαρμογή στις 
κλιματικές αλλαγές, ειδικά ενόψει της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· 

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα ευθυγράμμισης των 
υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων με τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», επανεξετάζοντας τις επενδυτικές προτεραιότητες για έργα, 
και τα προτρέπει να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες έρευνες πιο αποτελεσματικά· 

7. αναγνωρίζει την ανάγκη για προώθηση των πράσινων υποδομών, των οικολογικών 
καινοτομιών και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών με σκοπό να δημιουργηθεί μια 
πιο πράσινη οικονομία, και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν οδηγό βέλτιστων 
πρακτικών στο πλαίσιο αυτό· παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της μελέτης «The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity» (TEEB, Οικονομία των οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας), καθώς η συγκεκριμένη μελέτη προορίζεται ως σημαντικό 
συμβουλευτικό εργαλείο για τοπικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικών, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υπευθύνους διαχείρισης· υπογραμμίζει την 
ανάγκη διεύρυνσης και εντατικοποίησης της εκπαίδευσης των δικαιούχων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων όσον αφορά το χειρισμό της πολύπλοκης 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία της φύσης και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τη σημασία που έχει η απώλεια της 
βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας, 
ώστε η γνώση σχετικά με προβλήματα εφαρμογής να προωθηθεί σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· 

8. αναγνωρίζει τη σημασία των οικολογικών δημοσίων συμβάσεων και πιστεύει ότι πρέπει 
να δοθεί περισσότερη προσοχή στη χρήση τους, ιδίως από τις δημόσιες αρχές που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ· συνιστά στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία δημιουργήθηκαν στα κράτη μέλη με σκοπό 
τη διαχείριση της χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής να 
υποστηρίζουν έργα που προβλέπουν τέτοιες διαδικασίες· 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη και καθοδήγηση όσον 
αφορά τις εταιρικές σχέσεις για τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση και να προσδιοριστούν περισσότεροι πιθανοί εταίροι που θα 
ασχοληθούν με θέματα βιοποικιλότητας μέσω θετικών δράσεων· θεωρεί απαραίτητη τη 
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διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με θέματα 
βιοποικιλότητας που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές κατηγορίες, 
από κοινού με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· έχει την άποψη ότι τα εκπαιδευτικά 
και επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης, καθώς και εκείνα που προορίζονται για 
συναφείς τομείς, θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην προστασία της 
βιοποικιλότητας· 

10. ζητεί καλύτερη συνοχή πολιτικών και θωράκιση έναντι των κινδύνων για το κλίμα και το 
περιβάλλον στα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, ιδίως στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των στρατηγικών 
«Βιοποικιλότητα 2020» και «ΕΕ 2020»· ζητεί καλύτερη κατανομή όλων των διαθέσιμων 
κονδυλίων και αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη χρήση της χρηματοδότησης 
που παρέχεται από τα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή, από το πρόγραμμα-πλαίσιο για 
την έρευνα και την ανάπτυξη, το πρόγραμμα LIFE+ και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
βιοποικιλότητα και έργα που σχετίζονται με το κλίμα, όπου είναι αναγκαίο μέσω της 
παροχής πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης· ενόψει της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού, ζητεί να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των πέντε 
Ταμείων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ), ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα ως προς τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης της Ένωσης· 

11. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής να επενδύσει στην προστασία και 
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής για τη 
χρηματοδοτική περίοδο 2014-2010· συνιστά, επίσης, την εξέταση του δυναμικού του 
Natura 2000 για τις τοπικές οικονομίες και αγορές εργασίας· 

12. στηρίζει την αύξηση της χρήσης Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
Εκτιμήσεων των Επιπτώσεων στην Αειφορία (ΕΕΑ), Στρατηγικών Περιβαλλοντικών 
Εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και άλλων μέσων προκειμένου να συνυπολογισθούν η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επισημαίνει ότι όλες οι περιφέρειες θα 
επωφεληθούν από έργα που λαμβάνουν υπόψη το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών 
και την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών· 

13. αναγνωρίζει την αξία, τις γνώσεις και το έργο που επιτελείται από τους εθελοντές και τα 
μέλη της κοινότητας για την προστασία της βιοποικιλότητας και καλεί τις περιφερειακές 
και τοπικές διοικήσεις να ζητούν τη συνδρομή αυτών των ομάδων για το σχεδιασμό και 
την παροχή συμβουλών σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της δημιουργίας 
συμπράξεων μεταξύ των αρχών, του ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων· 

14. τονίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και 
των φυσικών πόρων· υπογραμμίζει επ' αυτού τις ευκαιρίες για την αντιμετώπιση της 
απώλειας βιοποικιλότητας που προσφέρει η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική 
συνεργασία, και θεωρεί ότι καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων εδαφικής συνεργασίας και 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, εμπειριών και ορθών πρακτικών θα συνέβαλλαν σημαντικά 



PE478.368v02-00 6/7 AD\894167EL.doc

EL

στην επίτευξη του στόχου αυτού· επισημαίνει ότι η συμπερίληψη των προτεραιοτήτων 
που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα στις περιφερειακές μακροστρατηγικές αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
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