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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 την ικανοποίησή της για την εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην ποιότητα 
ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών·

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού και των 
συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος φάσματος τομέων πολιτικής και των διαφόρων οργάνων τους 
σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους· επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή πολιτική εφαρμόζει 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ 
ορισμένων τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να εξεταστούν·

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη πρωτοβουλιών 
που αποβλέπουν στην αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των μακροπρόθεσμων 
προγραμμάτων ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη· 

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά επίπεδα 
ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών 
μέτρων· κάτι τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα επίπεδα·

5. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν εξαρχής ευκαιρία συμμετοχής σε φορείς 
αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τον 
σχεδιασμό μέτρων και την εφαρμογή τους·

6. 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 καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες 
για την αποτελεσματική χρήση των πόρων.


