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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, για να μετριαστούν οι επιβλαβείς συνέπειες·

2. Αναγνωρίζει ότι η δημιουργία υποδομών και η αστικοποίηση αποτελούν τις κυριότερες 
αιτίες για τον κατακερματισμό των οικοσυστημάτων και των ενδιαιτημάτων· ζητά από τις 
τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις να συμπεριλάβουν την εν λόγω απειλή για τα 
οικοσυστήματα και τα ενδιαιτήματα στα μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας έργα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης· στηρίζει την περαιτέρω μεταρρύθμιση και χρήση των 
περιφερειακών και τοπικών πολιτικών ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας και την ανάσχεση της περαιτέρω απώλειας ενδιαιτημάτων·

3. Αναγνωρίζει ότι η «πράσινη οικονομία» αποτελεί έναν τρόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και καλεί σε 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 τις περιφέρειες, στο πλαίσιο της ανάσχεσης της απώλειας της 
βιοποικιλότητας, 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·

4. Αναγνωρίζει την ανάγκη για προώθηση των πράσινων υποδομών και των οικολογικών 
καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης οικονομίας· 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 εκπαίδευσης των δικαιούχων των Διαρθρωτικών Ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς και των τοπικών και περιφερειακών 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·
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5. Ζητά καλύτερη συνοχή πολιτικών και θωράκιση έναντι των κινδύνων για το κλίμα και το 
περιβάλλον στα χρηματοδοτικά όργανα της ΕΕ, ιδίως στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των στρατηγικών
«Βιοποικιλότητα 2020» και «ΕΕ 2020»·

6. Στηρίζει τη χρήση Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (ΕΠΕ), Εκτιμήσεων των 
Επιπτώσεων στην Αειφορία (ΕΕΑ), Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΠΕ) 
και άλλων μέσων για το συνυπολογισμό των παραγόντων της απώλειας της 
βιοποικιλότητας και των επιπτώσεων 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·

7. 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·


