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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.. θεωρεί ότι οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών τομέων και περιφερειών, πλήττοντας περισσότερο τις ορεινές και τις 
παράκτιες περιοχές, τη Μεσόγειο και τις αρκτικές περιοχές. Είναι φανερό ότι οι 
επιπτώσεις μιας παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας θα είναι εντονότερες στις 
περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από τη φυσική δυναμική (π.χ. ζώνες 
παγετώνων, παράκτιες ζώνες, ορεινές περιφέρειες), και τους πιο ευπαθείς πληθυσμούς, με 
κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των περιφερειακών ανισοτήτων·

3. αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη έγκαιρης αντίδρασης στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη όχι μόνο μέσα από μέτρα που θα προβλέπουν περαιτέρω μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και μέσα από προληπτικά μέτρα προσαρμογής σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να περιορισθούν οι επιβλαβείς 
συνέπειές τους·

4. είναι απόλυτα πεπεισμένο για την ανάγκη του να διατηρήσει και να αναπτύξει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση τον καθοδηγητικό της ρόλο στον διεθνή αγώνα κατά της παγκόσμιας 
υπερθέρμανσης 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·

5. θεωρεί ότι μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης θα 
καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια στρατηγική εστιασμένη στο θέμα της 
προσαρμογής, από το 2013 και μετά·

6. παραδέχεται επομένως την ανάγκη ενσωμάτωσης και συνεπούς εφαρμογής σε όλες τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας στρατηγικής μέτρων προσαρμογής · τονίζει 
επίσης τον κεντρικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών και τη σημασία ενός 
σχεδιασμού από τη βάση προς τα πάνω που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων ευρωπαϊκών φυσικών βιοτόπων με πλήρη σεβασμό της αρχής της 
επικουρικότητας, όντας πεπεισμένο ότι οι τοπικές αρχές είναι καλύτερα σε θέση να 
βρίσκουν πολιτικές απαντήσεις στις ανάγκες τους·

7. επικροτεί την πρωτοβουλία της Λευκής Βίβλου να θεσπίσει ένα μηχανισμό διαλογής 
πληροφοριών· εύχεται να έχει τεθεί αυτός σε λειτουργία μέχρι το 2011, όπως και ο 
σχεδιασμός μοντέλων και μηχανισμών πρόβλεψης· καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να προωθήσουν και να υλοποιήσουν μια ανταλλαγή 
γνώσεων σχετικά με τις πρακτικές τους σε ό,τι αφορά όλες τις πτυχές της πολιτικής της 
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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·

8. θεωρεί απαραίτητο να προωθηθούν πολιτικές που θα είναι ικανές 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 αποτρέπονται οι 
επενδύσεις σε μη αειφόρες υποδομές·

9. επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια Συντονιστική Ομάδα για 
τις Επιπτώσεις και την Προσαρμογή (ΣΟΕΠ=IASG) και εύχεται την πλήρη και ενεργό 
συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών·

10. επαναλαμβάνει ότι ο αγώνας κατά των κλιματικών αλλαγών μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης·

11. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές ένα 
κατάλληλο κονδύλι για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών προσαρμογής στις 
κλιματικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.


