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Πρόταση απόφασης 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. .../2013/EΕ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

σχετικά µε γενικό ενωσιακό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020  

«Ευηµερία εντός των ορίων του πλανήτη µας» 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

192 παράγραφος 3,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 



 

AM\1007153EL.doc 3/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία3, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να καταστεί µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς οικονοµία έως το 2020, µε σειρά πολιτικών και δράσεων µε 

κατεύθυνση µια οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών και αποδοτικής 

χρήσης των πόρων4. 

(2) Το πλαίσιο για τη δράση της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος από το 1973 

διαµορφώθηκε από διαδοχικά προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον. 

                                                 
1 ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 77. 
2 ΕΕ C 218 της 30.7.2013, σ. 53. 
3  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της … 
4 COM(2010)2020 και συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 

2010 (EUCO 13/10). 
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(3) Αν και το έκτο κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον1 («6ο Π∆Π») 

έληξε τον Ιούλιο του 2012, συνεχίζεται η υλοποίηση πολλών από τα µέτρα και τις 

δράσεις που δροµολογήθηκαν στο πλαίσιό του. 

(4) Η τελική αξιολόγηση του 6ου Π∆Π κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα 

απέφερε οφέλη για το περιβάλλον και παρείχε µια γενική στρατηγική κατεύθυνση 

για την περιβαλλοντική πολιτική. Παρά τα επιτεύγµατα αυτά, εξακολουθούν να 

παρατηρούνται αντίθετες προς την αειφορία τάσεις και στους τέσσερις τοµείς 

προτεραιότητας που καθορίστηκαν στο 6ο Π∆Π: αλλαγή του κλίµατος, φύση και 

βιοποικιλότητα, περιβάλλον και υγεία και ποιότητα ζωής, και φυσικοί πόροι και 

διαχείριση των αποβλήτων. 

(5) Η τελική αξιολόγηση του 6ου Π∆Π επισήµανε ορισµένες ελλείψεις. Για το λόγο 

αυτό, η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο έβδοµο πρόγραµµα δράσης 

για το περιβάλλον («7o Π∆Π») απαιτεί την πλήρη δέσµευση των κρατών µελών 

και των αρµοδίων θεσµικών οργάνων της Ένωσης καθώς και την προθυµία 

ανάληψης ευθύνης για να επιτευχθούν τα επιδιωκόµενα οφέλη του προγράµµατος. 

                                                 
1  Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 
περιβάλλον (EE L 242 της 10.9.2002, σ. 1). 
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(5α) Σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος µε τίτλο «Η 

κατάσταση και οι προοπτικές του περιβάλλοντος στην Ευρώπη 2010» (SOER 

2010), εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές προκλήσεις στον τοµέα 

του περιβάλλοντος και θα προκύψουν σοβαρές επιπτώσεις εάν δεν αναληφθούν 

δράσεις για την αντιµετώπισή τους. 

(6) Η πολυπλοκότητα της αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της 

επίτευξης µακροπρόθεσµης αειφόρου ανάπτυξης επιτείνεται από παγκόσµιες 

συστηµικές τάσεις και προκλήσεις που σχετίζονται µε την πληθυσµιακή δυναµική, 

την αστικοποίηση, τις ασθένειες και πανδηµίες, την επιτάχυνση της τεχνολογικής 

αλλαγής και την οικονοµική µεγέθυνση χωρίς αειφορία. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη ευµάρεια της Ένωσης απαιτείται η ανάληψη 

περαιτέρω δράσης για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. 
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(7) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν ενωσιακοί στόχοι προτεραιότητας για το 2020, µε 

βάση ένα σαφές µακροπρόθεσµο όραµα για το 2050. Αυτό θα δηµιουργήσει επίσης 

ένα σταθερό περιβάλλον για αειφόρες επενδύσεις και αειφόρο ανάπτυξη. Το 7ο 

Π∆Π θα πρέπει να στηριχθεί στις πρωτοβουλίες πολιτικής στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»1, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η δέσµη 

µέτρων της Ένωσης για το κλίµα και την ενέργεια2, η ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά µε χάρτη πορείας για τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκποµπών το 20503, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε 

ορίζοντα το 20204, ο χάρτης πορείας για µια αποδοτική, από πλευράς πόρων, 

Ευρώπη5, η εµβληµατική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτοµίας»1 και η στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη. 

                                                 
1 COM(2010)2020. 
2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Απριλίου 2009 σχετικά µε τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκποµπές από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη µείωση των 
εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1), οδηγία 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και τη 
συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 
16), οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ µε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του 
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 
της 5.6.2009, σ. 63), οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 23ης Απριλίου 2009 µε την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις 
προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση 
µηχανισµού για την παρακολούθηση και τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 
τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των 
καυσίµων που χρησιµοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 
93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 88), οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2000/60/ΕΚ, 
2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114), απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί των προσπαθειών των κρατών 
µελών να µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις 
της Κοινότητας για µείωση των εκποµπών αυτών µέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009 σ. 
136). 

3 COM(2011)0112. Ο χάρτης πορείας αναφέρθηκε από το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του 
της 17ης Μαΐου 2011, και επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του 
της 15ης Μαρτίου 2012 (P7_TA(2012)0086). 

4 COM(2011)0244. 
5 COM(2011)0571. 
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(8) Το 7ο Π∆Π θα πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και 

την κλιµατική αλλαγή που έχουν ήδη συµφωνηθεί στην Ένωση και στον εντοπισµό 

κενών σε τοµείς πολιτικής για την κάλυψη των οποίων ενδέχεται να απαιτηθούν 

πρόσθετοι στόχοι. 

                                                                                                                                                         
1 COM(2010)0546. 



 

AM\1007153EL.doc 8/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(9) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να επιτύχει µείωση τουλάχιστον κατά 20% των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου της έως το 2020 (30%, υπό τον όρο ότι και 

άλλες ανεπτυγµένες χώρες θα δεσµευτούν για συγκρίσιµες µειώσεις εκποµπών και 

ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες θα συµβάλουν επαρκώς  ανάλογα µε τις ευθύνες και 

τις δυνατότητες της καθεµίας), να εξασφαλίσει, έως το 2020, ότι το 20% της 

κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και να επιτύχει να 

περικόψει τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση µε τα 

προβλεπόµενα επίπεδα, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση1. 

(10) Η Ένωση έχει συµφωνήσει στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της 

υποβάθµισης των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στην Ένωση έως το 2020 και την 

αποκατάσταση αυτών στο µέτρο του δυνατού και, παράλληλα, την ενίσχυση της 

συµβολής της Ένωσης στην αποτροπή της παγκόσµιας απώλειας βιοποικιλότητας2. 

                                                 
1 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007. 
2 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010 (EUCO 

7/10)· Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2010 (7536/10)· 
COM(2011)0244. 
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(10α) Η Ένωση στηρίζει τους στόχους ανάσχεσης της παγκόσµιας απώλειας δασικών 

εκτάσεων το αργότερο έως το 2030 και µείωσης της γενικής αποψίλωσης των 

τροπικών δασών τουλάχιστον κατά 50%, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2008, 

έως το 20201. 

(11) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να επιτύχει καλή κατάσταση όλων των υδάτων της, 

συµπεριλαµβανοµένων των γλυκών (ποταµοί και λίµνες, υπόγεια ύδατα), των 

µεταβατικών (εκβολές/δέλτα ποταµών) και των παράκτιων σε ακτίνα ενός ναυτικού 

µιλίου από τις ακτές έως το 20152. 

(12) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να επιτύχει καλή περιβαλλοντική κατάσταση όλων των 

θαλάσσιων υδάτων της έως το 20203. 

(13) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να επιτύχει επίπεδα ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα 

που δεν προκαλούν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον4. 

                                                 
1 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2008 (16852/08). 
2 Οδηγία 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής 
των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). 

3 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης 
Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 
περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 
19). 

4 Απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ· οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και 
καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1). 
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(14) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να επιτύχει, έως το 2020, το στόχο για την παραγωγή και 

τη χρήση των χηµικών ουσιών κατά τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των 

σηµαντικών δυσµενών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον1. 

(15) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

µε την πρόληψη ή µείωση των δυσµενών επιπτώσεων της παραγωγής και της 

διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και µε τον περιορισµό των συνολικών επιπτώσεων 

της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, µέσω της 

εφαρµογής της ακόλουθης ιεράρχησης στα απόβλητα: πρόληψη, προετοιµασία για 

επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, άλλοι τρόποι ανάκτησης και τελική διάθεση2. 

(16) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να ενθαρρύνει τη µετάβαση προς µία πράσινη 

οικονοµία και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη αποσύνδεση 

της οικονοµικής µεγέθυνσης από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος3. 

(17) Η Ένωση έχει συµφωνήσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 

επιτευχθεί ένας ουδέτερος από πλευράς υποβάθµισης του εδάφους κόσµος στο 

πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης4. 

                                                 
1 Απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ· σχέδιο εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ (Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 2002). 
2 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης 

Νοεµβρίου 2008 για τα απόβλητα (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 
3 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου 2012 (11186/12)· COM(2011)0571. 
4 Ψήφισµα A/RES/66/288 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών της 27ης 

Ιουλίου 2012 σχετικά µε τον απολογισµό της ∆ιάσκεψης του Ρίο+20 µε τίτλο «Tο 
µέλλον που θέλουµε».  
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(18) Σύµφωνα µε το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του 

περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας λαµβάνοντας υπόψη την 

ποικιλοµορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης και 

στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της 

επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην 

πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

(19) Η δράση για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 7ου Π∆Π θα πρέπει να 

αναληφθεί σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, σύµφωνα µε την αρχή της 

επικουρικότητας. 

(20) Σηµαντική για την εξασφάλιση της επιτυχίας του 7ου Π∆Π και την επίτευξη των 

στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται σε αυτό είναι η διαφανής συνεργασία µε 

µη κυβερνητικούς παράγοντες. 
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(21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων στην Ένωση όχι 

µόνον έχουν σηµαντικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ευηµερία των 

ανθρώπων, έχουν επίσης και επιπτώσεις για τις µελλοντικές γενεές και είναι 

δαπανηρές για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως για τους οικονοµικούς παράγοντες που 

δραστηριοποιούνται σε τοµείς άµεσα εξαρτώµενους από οικοσυστηµικές υπηρεσίες. 

(22) Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

και βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας και της χρήσης των πόρων στην 

Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα µετριαστούν η πίεση που ασκείται στο περιβάλλον, 

θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και θα προκύψουν νέες πηγές οικονοµικής 

µεγέθυνσης και απασχόλησης, µέσω της µείωσης του κόστους χάρη στη βελτίωση 

της αποδοτικότητας, την εµπορική εκµετάλλευση καινοτοµιών και την καλύτερη 

διαχείριση των πόρων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Προκειµένου να 

αξιοποιηθεί αυτό το δυναµικό, µια πιο ολοκληρωµένη ενωσιακή πολιτική στον 

τοµέα της κλιµατικής αλλαγής θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι όλοι οι τοµείς της 

οικονοµίας πρέπει να συµβάλουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

(23) Περιβαλλοντικά προβλήµατα και επιπτώσεις εξακολουθούν να εκθέτουν σε 

σηµαντικούς κινδύνους την ανθρώπινη υγεία και ευηµερία, ενώ τα µέτρα για τη 

βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος µπορούν να αποβούν επωφελή. 
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(24) Η πλήρης και ενιαία εφαρµογή του περιβαλλοντικού κεκτηµένου σε ολόκληρη την 

Ένωση αποτελεί ασφαλή επένδυση για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 

καθώς και για την οικονοµία. 

(25) Η ενωσιακή πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει να 

στηρίζεται σε στερεή βάση γνώσεων και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία 

στα οποία στηρίζεται η χάραξη πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των 

περιπτώσεων όπου εφαρµόστηκε η αρχή της προφύλαξης, µπορούν να είναι 

καλύτερα κατανοητά σε όλα τα επίπεδα. 

(26) Οι περιβαλλοντικοί και κλιµατικοί στόχοι θα πρέπει να υποστηρίζονται µε επαρκείς 

επενδύσεις και τα κονδύλια θα πρέπει να δαπανώνται αποτελεσµατικότερα 

σύµφωνα µε αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση 

πρωτοβουλιών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

(27) Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλους τους συναφείς τοµείς 

πολιτικής είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη µείωση των πιέσεων που ασκούν στο 

περιβάλλον οι πολιτικές και οι δραστηριότητες σε άλλους τοµείς και για την 

επίτευξη των στόχων που αφορούν το περιβάλλον και το κλίµα. 
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(28) Η Ένωση είναι πυκνοκατοικηµένη και πάνω από το 70% των πολιτών της ζουν σε 

αστικές και περιαστικές περιοχές και αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε το περιβάλλον και το κλίµα. 

(29) Πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι παγκόσµιες και µπορούν να 

αντιµετωπιστούν πλήρως µόνο µε συνολική πλανητική προσέγγιση, ενώ άλλες έχουν 

ισχυρή περιφερειακή διάσταση. Αυτό απαιτεί συνεργασία µε τις χώρες εταίρους, 

συµπεριλαµβανοµένων γειτονικών χωρών και υπερπόντιων χωρών και εδαφών. 

(30) Το 7ο Π∆Π θα πρέπει να υποστηρίξει την εφαρµογή, εντός της Ένωσης και σε 

διεθνές επίπεδο, των πορισµάτων και των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στη 

διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη του 2012 (διάσκεψη 

Ρίο+20) και οι οποίες έχουν ως σκοπό τη µετατροπή της παγκόσµιας οικονοµίας σε 

µια πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς και οικονοµία στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης και του περιορισµού της φτώχειας. 
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(31) Με τη βοήθεια κατάλληλου συνδυασµού µέσων άσκησης πολιτικής οι επιχειρήσεις 

και οι καταναλωτές θα µπορούν να αντιλαµβάνονται πληρέστερα τις επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και να διαχειρίζονται τις επιπτώσεις αυτές. Τα 

εν λόγω µέσα άσκησης πολιτικής περιλαµβάνουν οικονοµικά κίνητρα, 

αγορακεντρικά µέσα, απαιτήσεις πληροφόρησης, καθώς και προαιρετικά εργαλεία 

και µέτρα για τη συµπλήρωση των νοµοθετικών πλαισίων και τη συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων σε διάφορα επίπεδα. 

(32) Όλα τα µέτρα, δράσεις και στόχοι που καθορίζονται στο 7ο Π∆Π θα πρέπει να 

υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις αρχές της έξυπνης νοµοθεσίας1 και, κατά περίπτωση, 

να υπόκεινται σε διεξοδική εκτίµηση επιπτώσεων. 

(33) Η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων του 7ου Π∆Π θα πρέπει να 

παρακολουθείται, να εκτιµάται και να αξιολογείται µε βάση δείκτες που έχουν 

συµφωνηθεί. 

                                                 
1 COM(2010)0543. 
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(34)  Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, οι στόχοι προτεραιότητας της 

ενωσιακής πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος θα πρέπει να καθορίζονται 

στο πλαίσιο γενικού προγράµµατος δράσης. 

(35)  Όσον αφορά τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στην παρούσα 

απόφαση, παρατίθεται στο 7ο Π∆Π που καθορίζεται στο παράρτηµα µια σειρά 

µέτρων και δράσεων µε στόχο την επίτευξη των εν λόγω στόχων, 

(36) Καθώς ο στόχος της παρούσας απόφασης, ήτοι η θέσπιση ενός γενικού 

προγράµµατος δράσης της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος που να 

προβλέπει στόχους προτεραιότητας, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη µέλη, µπορεί όµως λόγω του εύρους και των αποτελεσµάτων του εν λόγω 

προγράµµατος δράσης να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 

µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε 

την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 

απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Θεσπίζεται γενικό πρόγραµµα δράσης της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος για την 

περίοδο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 («το 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον ή «το 

7ο Π∆Π»»), όπως παρατίθεται στο παράρτηµα. 
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Άρθρο 2 

1. Το 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον έχει τους ακόλουθους στόχους 

προτεραιότητας: 

α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης· 

β) µετατροπή της Ένωσης σε µια πράσινη και ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων· 

γ) προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και 

κινδύνους για την υγεία και την ευηµερία· 

δ) µεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης 

µέσω βελτίωσης της εφαρµογής· 

ε) βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την 

περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης· 

στ) διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιµατική πολιτική 

και αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους· 
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ζ) βελτίωση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής 

των πολιτικών· 

η) ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης· 

θ) αύξηση της αποτελεσµατικότητας της Ένωσης όσον αφορά την αντιµετώπιση 

διεθνών περιβαλλοντικών και κλιµατικών προκλήσεων. 

2. Το 7ο Π∆Π βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, στις αρχές της προληπτικής 

δράσης και της επανόρθωσης της ρύπανσης στην πηγή και στην αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει». 

2α. Το 7ο Π∆Π συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής 

προστασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευηµερίας των 

πολιτών. 

3. Όλα τα µέτρα, δράσεις και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στο 7ο Π∆Π 

προτείνονται και υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές της έξυπνης νοµοθεσίας και, 

κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη διεξοδικής εκτίµησης επιπτώσεων. 
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Άρθρο 3 

1. Υπεύθυνα για την ανάληψη κατάλληλης δράσης µε σκοπό την επίτευξη των 

στόχων προτεραιότητας που καθορίζονται στο 7ο Π∆Π είναι τα αρµόδια θεσµικά 

όργανα της Ένωσης και τα κράτη µέλη. ▌Αναλαµβάνεται δράση µε τη δέουσα 

συνεκτίµηση των αρχών της δοτής αρµοδιότητας, της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

2. Οι δηµόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα συνεργάζονται µε τις επιχειρήσεις και τους 

κοινωνικούς εταίρους, µε την κοινωνία των πολιτών και µε µεµονωµένους πολίτες 

για την εφαρµογή του 7ου Π∆Π. 
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Άρθρο 3α 

1.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την παρακολούθηση της εφαρµογής των σχετικών 

στοιχείων του 7ου Π∆Π στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας παρακολούθησης 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η διαδικασία αυτή βασίζεται στους δείκτες του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος για την κατάσταση του περιβάλλοντος 

καθώς και στους δείκτες που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της 

προόδου που επιτυγχάνεται σε σχέση µε την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας 

και την επίτευξη των στόχων στους τοµείς του περιβάλλοντος και του κλίµατος, 

όπως οι στόχοι που αφορούν το κλίµα και την ενέργεια, τη βιοποικιλότητα και τα 

ορόσηµα προς επίτευξη της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

2.  Η Επιτροπή προβαίνει επίσης σε αξιολόγηση του 7ου Π∆Π. Η αξιολόγηση αυτή 

βασίζεται, µεταξύ άλλων, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Περιβάλλοντος σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και σε 

διαβούλευση µε ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, εν ευθέτω χρόνω πριν από τη λήξη του 7ου Π∆Π, 

έκθεση που βασίζεται σε αυτήν την αξιολόγηση. 
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3.  Βάσει αυτής της αξιολόγησης και άλλων σχετικών πολιτικών εξελίξεων, η 

Επιτροπή υποβάλλει, εάν κριθεί σκόπιµο, πρόταση για το 8ο Π∆Π εγκαίρως ώστε 

να αποφευχθεί η ύπαρξη κενού µεταξύ του 7ου Π∆Π και του 8ου Π∆Π. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

…, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον έως το 2020 - «Ευηµερία εντός των ορίων  

του πλανήτη µας» 

-1.  Το όραµα για το 2050 που περιγράφεται κατωτέρω θα δώσει τις κατευθυντήριες 

γραµµές για τις δράσεις που θα αναληφθούν έως το 2020 και µετέπειτα: 

Το 2050, ζούµε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη µας. Η ευµάρεια 

που απολαµβάνουµε και το υγιεινό περιβάλλον στο οποίο ζούµε οφείλονται σε µια 

καινοτόµο και κυκλική οικονοµία, όπου δεν γίνονται σπατάλες και όπου 

διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η βιοποικιλότητα 

προστατεύεται, αποτιµάται και αποκαθίσταται µε τρόπους που ενισχύουν την 

ανθεκτικότητα της κοινωνίας µας. Η οικονοµική µας µεγέθυνση µε χαµηλά 

επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των 

πόρων και έχει γίνει η κινητήρια δύναµη στην πορεία προς µια ασφαλή και 

αειφόρο παγκόσµια κοινωνία. 



 

AM\1007153EL.doc 23/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020 

1. Στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών θεσπίστηκε ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών 

νοµοθετηµάτων τα οποία συγκροτούν το πληρέστερο σύνολο σύγχρονων προτύπων 

παγκοσµίως. Αυτό συνέβαλε στην αντιµετώπιση ορισµένων από τις σοβαρότερες 

περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης. 

2. Τις τελευταίες δεκαετίες µειώθηκαν σηµαντικά οι εκποµπές ρύπων στον 

ατµοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος, όπως και οι εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η νοµοθεσία της Ένωσης περί χηµικών ουσιών 

έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί περιορισµοί στη χρήση πολλών τοξικών ή 

επικίνδυνων ουσιών, όπως ο µόλυβδος, το κάδµιο και ο υδράργυρος, σε προϊόντα 

που συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες της Ένωσης 

απολαµβάνουν ορισµένα από τα ύδατα µε την καλύτερη ποιότητα παγκοσµίως, ενώ 

πάνω από το 18% του εδάφους της Ένωσης και 4% των θαλασσών της έχουν 

χαρακτηριστεί προστατευόµενες φυσικές περιοχές. 
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3. Η ενωσιακή πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος έχει τονώσει την καινοτοµία 

και τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών για εξαγωγές1. Αυστηρά πρότυπα 

προστασίας του περιβάλλοντος επεκτάθηκαν µε τις διαδοχικές διευρύνσεις σε 

µεγάλο τµήµα της ευρωπαϊκής ηπείρου, ενώ οι προσπάθειες της Ένωσης έχουν 

συµβάλει σε µια αυξανόµενη διεθνή δέσµευση για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και στην επιτυχία των 

παγκόσµιων προσπαθειών για την εξάλειψη των ουσιών που καταστρέφουν τη 

στιβάδα του όζοντος και των µολυβδούχων καυσίµων. 

4. Σηµαντική πρόοδος έχει επίσης σηµειωθεί όσον αφορά την ενσωµάτωση 

περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. Ως 

αποτέλεσµα της µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι άµεσες 

ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 µε απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι 

οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και 

να συµµορφώνονται µε τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής έχει καταστεί αναπόσπαστο µέρος της ενεργειακής πολιτικής, 

ενώ συντελείται πρόοδος στην ενσωµάτωση των προβληµατισµών που αφορούν την 

αποδοτική χρήση των πόρων, την κλιµατική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση σε 

άλλους βασικούς τοµείς, όπως οι µεταφορές και τα κτίρια. 

                                                 
1 The economic benefits of environmental policy (Τα οικονοµικά οφέλη της 

περιβαλλοντικής πολιτικής) (Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών µελετών, Ελεύθερο 
Πανεπιστήµιο (Vrije Universiteit) του Άµστερνταµ, 2009)· COM(2012)0173· 
Implementing EU legislation for Green Growth (Εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας 
για πράσινη ανάπτυξη) (BIO Intelligence Service, 2011). 
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5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις στην Ένωση παραµένουν ανησυχητικές, για 

τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην ανεπαρκή εφαρµογή της ισχύουσας 

ενωσιακής νοµοθεσίας στον τοµέα του περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών και 

ενδιαιτηµάτων που αξιολογήθηκαν βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων1 βρίσκονται 

σε θετική κατάσταση προστασίας, ενώ η υποβάθµιση και η απώλεια του φυσικού 

κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιµατική αλλαγή. Η κατάσταση 

αυτή των ειδών και ενδιαιτηµάτων καθώς και η υποβάθµιση και η απώλεια του 

φυσικού κεφαλαίου έχουν υψηλό παρεπόµενο κόστος που δεν αποτιµάται δεόντως 

στο οικονοµικό ή κοινωνικό µας σύστηµα. Το 30% του εδάφους της Ένωσης είναι 

εξαιρετικά κατακερµατισµένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 

οικοσυστηµάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 

καθώς και βιώσιµα ενδιαιτήµατα για τα είδη. Αν και η Ένωση έχει σηµειώσει 

πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονοµικής µεγέθυνσης από τις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η 

χρήση των πόρων εξακολουθεί σε µεγάλο βαθµό να µην είναι αειφόρος και 

αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόµη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Ως 

αποτέλεσµα, οι επιχειρήσεις στην Ένωση αφήνουν ανεκµετάλλευτες τις σηµαντικές 

ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική χρήση των πόρων ως προς την 

ανταγωνιστικότητα, τη µείωση του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας 

και της ασφάλειας του εφοδιασµού. Η ποιότητα των υδάτων και τα επίπεδα της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόµη προβληµατικά σε πολλές περιοχές της 

Ευρώπης και οι πολίτες της Ένωσης εξακολουθούν να εκτίθενται σε επικίνδυνες 

ουσίες, µε αποτέλεσµα να διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η ευηµερία τους. Οι 

αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιµα εδάφη και η 

υποβάθµιση του εδάφους συνεχίζεται, µε συνέπειες για την παγκόσµια επισιτιστική 

ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα στόχων ▌. 

                                                 
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7). 
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6. Οι µεταβολές του περιβάλλοντος και του κλίµατος της Ένωσης προκαλούνται 

ολοένα περισσότερο από εξελίξεις που συντελούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, µεταξύ 

των οποίων σε σχέση µε τη δηµογραφία, τα πρότυπα παραγωγής και εµπορίου και 

την ταχεία τεχνολογική πρόοδο. Οι εξελίξεις αυτές µπορεί να προσφέρουν 

σηµαντικές ευκαιρίες για οικονοµική µεγέθυνση και κοινωνική ευηµερία, αλλά 

αποτελούν επίσης προκλήσεις και πηγές αβεβαιότητας για την οικονοµία και την 

κοινωνία της Ένωσης και προκαλούν υποβάθµιση του περιβάλλοντος σε παγκόσµια 

κλίµακα1. 

                                                 
1 SEC(2011)1067· The European Environment – State and outlook 2010: Assessment of 

Global Megatrends (Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – Κατάσταση και προοπτικές το 2010: 
Εκτίµηση των παγκόσµιων µεγατάσεων) (ΕΟΠ 2010). 
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7. Η αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και η εξάντληση των 

πόρων, σε συνδυασµό µε τα σηµερινά σπάταλα συστήµατα παραγωγής και 

κατανάλωσης στην παγκόσµια οικονοµία, αυξάνουν το κόστος των βασικών πρώτων 

υλών, ορυκτών και ενέργειας, προκαλώντας µεγαλύτερη ρύπανση και περισσότερα 

απόβλητα, αυξάνοντας τις παγκόσµιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και 

επιδεινώνοντας την υποβάθµιση της γης, την αποδάσωση και την απώλεια της 

βιοποικιλότητας. Τα δύο τρίτα σχεδόν των παγκόσµιων οικοσυστηµάτων βρίσκονται 

σε παρακµή1, ενώ υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη 

υπερβεί τα πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιµατική αλλαγή και τον 

κύκλο του αζώτου2. Υπάρχει πιθανότητα πλανητικού ελλείµµατος νερού 40% έως το 

2030, εκτός αν επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να επιδεινώσει η 

κλιµατική αλλαγή τα προβλήµατα αυτά και να επιφέρει υψηλό κόστος3. Το 2011 οι 

καταστροφές που οφείλονταν εν µέρει στην κλιµατική αλλαγή επέφεραν παγκόσµιες 

οικονοµικές ζηµίες άνω των 300 δισεκατοµµυρίων EUR. Ο Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχει προειδοποιήσει ότι η 

συνεχιζόµενη υποβάθµιση και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να 

προκαλέσει µη αναστρέψιµες αλλαγές που θα µπορούσαν να διακυβεύσουν δύο 

αιώνες ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται σηµαντικές δαπάνες4. 

                                                 
1 Έκθεση της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την παγκόσµια αειφορία, που έχει 

συσταθεί από τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ, µε τον τίτλο «Resilient People, 
Resilient Planet: A future worth choosing» (Ανθεκτικά άτοµα, ανθεκτικός πλανήτης: 
άξια επιλογή µέλλοντος), 2012. 

2 Έχουν προσδιοριστεί τιµές κατωφλίου που συνδέονται µε εννέα «πλανητικά όρια», των 
οποίων η υπέρβαση θα µπορούσε να προκαλέσει µη αναστρέψιµες αλλαγές, µε 
δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους, και τα οποία περιλαµβάνουν 
τα εξής: κλιµατική αλλαγή, απώλεια βιοποικιλότητας, παγκόσµια χρήση γλυκών 
υδάτων, οξίνιση των ωκεανών, κύκλοι αζώτου και φωσφόρου και αλλαγή των χρήσεων 
γης (Ecology and Society, τόµος 14, τεύχος 2, 2009). 

3  Σύµφωνα µε άρθρο του περιοδικού Stern σχετικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής, αν δεν αναληφθεί δράση, το συνολικό κόστος της κλιµατικής 
αλλαγής θα αντιστοιχεί στην απώλεια τουλάχιστον του 5% του παγκόσµιου 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ετησίως. Εάν µάλιστα ληφθεί υπόψη ένα 
ευρύτερο φάσµα κινδύνων και επιπτώσεων, το ποσοστό αυτό θα µπορούσε να φθάσει 
στο 20% του ΑΕΠ. 

4 Περιβαλλοντικές προοπτικές του ΟΟΣΑ έως το 2050: Οι συνέπειες της αδράνειας  
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8. Για την αντιµετώπιση ορισµένων από αυτά τα πολύπλοκα ζητήµατα επιβάλλεται να 

αξιοποιηθεί το πλήρες δυναµικό της υφιστάµενης περιβαλλοντικής τεχνολογίας και 

να εξασφαλιστεί η συνεχής ανάπτυξη και υιοθέτηση από τη βιοµηχανία των 

βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και των αναδυόµενων καινοτοµιών, καθώς και η 

αυξηµένη χρήση αγορακεντρικών µέσων. Χρειάζεται επίσης ταχεία πρόοδος σε 

ελπιδοφόρους τοµείς της επιστήµης και της τεχνολογίας, η οποία θα πρέπει να 

καταστεί εφικτή µε την προώθηση της έρευνας και τη δηµιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα. Ταυτόχρονα, υπάρχει η ανάγκη για 

πληρέστερη αντίληψη των δυνητικών κινδύνων που ενέχουν οι νέες τεχνολογίες για 

το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και για βελτίωση της εκτίµησης και της 

διαχείρισης των τεχνολογιών αυτών. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη δηµόσια 

αποδοχή των νέων τεχνολογιών και για την ικανότητα της Ένωσης να εντοπίζει τους 

πιθανούς κινδύνους που συνδέονται µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αντιδρά 

κατά τρόπο αποτελεσµατικό και έγκαιρο. Οι σηµαντικές τεχνολογικές καινοτοµίες 

θα πρέπει να συνοδεύονται από δηµόσιους διαλόγους και συµµετοχικές 

διαδικασίες. 

                                                                                                                                                         
(Έκθεση, 2012). 
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9. Για τη µελλοντική ευζωία θα πρέπει να αναληφθεί επειγόντως συντονισµένη δράση 

µε σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής ανθεκτικότητας και τη µεγιστοποίηση των 

οφελών που µπορεί να αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για την οικονοµία και 

την κοινωνία, χωρίς υπέρβαση των οικολογικών ορίων του πλανήτη. Το 7ο Π∆Π 

αντικατοπτρίζει τη δέσµευση της Ένωσης  να µετατραπεί σε µια πράσινη οικονοµία 

χωρίς αποκλεισµούς που θα διασφαλίζει την οικονοµική µεγέθυνση και την 

ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και την ευηµερία του ανθρώπου, θα προσφέρει 

αξιοπρεπή απασχόληση, θα µειώνει τις ανισότητες, θα επενδύει και θα διατηρεί τη 

βιοποικιλότητα, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών οικοσυστήµατος που αυτή 

παρέχει (φυσικό κεφάλαιο), για την εγγενή της αξία και τη σηµαντική συµβολή της 

στην ευηµερία των ανθρώπων και στην οικονοµική ευµάρεια. 

▌ 
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11. Για τον µετασχηµατισµό σε µια πράσινη οικονοµία χωρίς αποκλεισµούς απαιτείται 

▌ ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις άλλες πολιτικές, όπως οι 

πολιτικές στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών, της γεωργίας, της αλιείας, του 

εµπορίου, της οικονοµίας και βιοµηχανίας, της έρευνας και καινοτοµίας, της 

απασχόλησης, της ανάπτυξης, των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας, της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η κοινωνική πολιτική και η πολιτική 

στον τοµέα του τουρισµού, ώστε να προκύψει µια συνεκτική συστρατευµένη 

προσέγγιση. Η δράση στην Ένωση θα πρέπει επίσης να συµπληρωθεί µε ενισχυµένη 

δράση σε παγκόσµια κλίµακα και συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες για την 

αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων. 

12. Η Ένωση έχει δροµολογήσει τον ανωτέρω µετασχηµατισµό µε µακροπρόθεσµες 

ολοκληρωµένες στρατηγικές για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας1, τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων2 και την επιτάχυνση της 

µετάβασης σε µια ασφαλή και αειφόρο οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκποµπών3. Η Επιτροπή ενσωµάτωσε επίσης περιβαλλοντικούς προβληµατισµούς 

και στόχους σε πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν πρόσφατα σε άλλους βασικούς 

τοµείς άσκησης πολιτικής, µεταξύ των οποίων η ενέργεια4 και οι µεταφορές5, και 

επιδίωξε να ενισχύσει την παροχή περιβαλλοντικών οφελών µέσω µεταρρυθµίσεων 

των πολιτικών της Ένωσης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία 

και τη συνοχή, χρησιµοποιώντας ως βάση τα µέχρι σήµερα επιτεύγµατα. Στο 

πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η τήρηση των απαιτήσεων πολλαπλής 

συµµόρφωσης διότι συµβάλλει στην αειφορία της γεωργίας µε την προώθηση της 

προστασίας ευπαθών οικοσυστηµάτων, όπως είναι οι υδάτινες µάζες, το έδαφος 

και τα ενδιαιτήµατα για τα είδη. 

                                                 
1 COM(2011)0244. 
2 COM(2011)0571. 
3 COM(2011)0112. 
4 COM(2011)0885. 
5 COM(2011)0144. 
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13. Η Ένωση έχει αναλάβει µεγάλο αριθµό νοµικά υποχρεωτικών δεσµεύσεων στο 

πλαίσιο πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών καθώς και πολιτικά 

υποχρεωτικές περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, µεταξύ άλλων εκείνες που 

συµφωνήθηκαν στη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη 

(διάσκεψη Ρίο+20)1. Το έγγραφο των αποτελεσµάτων της διάσκεψης Ρίο+20 

αναγνωρίζει ότι η πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία είναι σηµαντικό 

εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της 

φτώχειας. Το έγγραφο καθορίζει πλαίσιο δράσης που καλύπτει και τις τρεις 

διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία και οικονοµία), πολλές 

από τις οποίες αντικατοπτρίζονται στους στόχους προτεραιότητας του 7ου Π∆Π. 

Στη διάσκεψη Ρίο+20 συµφωνήθηκε επίσης να καθοριστούν στόχοι αειφόρου 

ανάπτυξης που συνάδουν µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα του ΟΗΕ για την µετά το 

2015 περίοδο και είναι ενσωµατωµένοι σε αυτό, προκειµένου να ενισχυθεί το 

θεσµικό πλαίσιο και να χαραχθεί στρατηγική χρηµατοδότησης της αειφόρου 

ανάπτυξης. Στη διάσκεψη Ρίο+20 εγκρίθηκε επίσης δεκαετές πλαίσιο 

προγραµµάτων για την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή. Η Ένωση και τα 

κράτη µέλη της θα πρέπει τώρα να εξασφαλίσουν την υλοποίηση αυτών των 

δεσµεύσεων εντός της Ένωσης και θα πρέπει να προωθήσουν την εφαρµογή τους 

σε παγκόσµιο επίπεδο. 

14. Το 7ο Π∆Π συµπληρώνει τις προσπάθειες αυτές καθορίζοντας στόχους 

προτεραιότητας προς επίτευξη από την Ένωση κατά την περίοδο έως το 2020. Το 7ο 

Π∆Π στηρίζει την εφαρµογή και ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης σε όλα τα 

επίπεδα και προωθεί επενδύσεις που συνδέονται µε το περιβάλλον και το κλίµα, 

επίσης το 2020 και µετέπειτα. 

                                                 
1 Ψήφισµα A/Res/66/288 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. 
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15. Σε πολλές περιπτώσεις, για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας θα απαιτηθεί η 

λήψη µέτρων πρωτίστως σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύµφωνα µε την 

αρχή της επικουρικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις, θα χρειαστούν συµπληρωµατικά 

µέτρα σε επίπεδο Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο. Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να 

διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο και να ενηµερώνονται επαρκώς για την 

περιβαλλοντική πολιτική. ∆εδοµένου ότι η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί τοµέα 

συναρµοδιότητας στην Ένωση, ένας από τους στόχους του 7ου Π∆Π είναι να 

δηµιουργήσει αίσθηµα κοινοκτηµοσύνης κοινών σκοπών και στόχων και να 

εξασφαλίσει ισοτιµία για τις επιχειρήσεις και τις δηµόσιες αρχές. Οι σαφείς σκοποί 

και στόχοι παρέχουν επίσης στους πολιτικούς ιθύνοντες και στα άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη, µεταξύ των οποίων περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις και 

κοινωνικούς εταίρους, αλλά και ιδιώτες, αίσθηση προσανατολισµού και ένα 

προβλέψιµο πλαίσιο για την ανάληψη δράσης. 
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15α.  Η ολοκληρωµένη και συνεκτική ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιµατικής 

πολιτικής µπορούν να συµβάλουν ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οικονοµία και η 

κοινωνία της Ένωσης είναι καλώς προετοιµασµένες για να αντιµετωπίσουν τις 

προαναφερθείσες προκλήσεις. Προς τούτο απαιτείται η εστίαση σε τρεις 

θεµατικούς στόχους: 

α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης· 

β) µετατροπή της Ένωσης σε µια πράσινη και ανταγωνιστική οικονοµία 

χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και αποδοτικής χρήσης των 

πόρων· 

γ) προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και 

κινδύνους για την υγεία και την ευηµερία. 

Οι τρεις αυτοί στόχοι είναι αλληλένδετοι και θα πρέπει να επιδιωχθούν 

παράλληλα. Η δράση που θα αναληφθεί για έναν από τους στόχους θα συµβάλει 

συχνά στην επίτευξη των άλλων στόχων. Για παράδειγµα, η βελτίωση της 

αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων θα ανακουφίσει τις πιέσεις που 

ασκούνται στο φυσικό κεφάλαιο, ενώ η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της βάσης 

του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης θα αποφέρει οφέλη για την υγεία και την 

ευηµερία του ανθρώπου. Η λήψη µέτρων για τον µετριασµό της κλιµατικής 

αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της 

οικονοµίας και της κοινωνίας της Ένωσης και ταυτόχρονα θα τονώσει την 

καινοτοµία και θα προστατεύσει τους φυσικούς της Ένωσης πόρους. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 1: Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου 

της Ένωσης  

16. Η οικονοµική ευµάρεια και η ευηµερία της Ένωσης στηρίζονται στο φυσικό της 

κεφάλαιο, δηλαδή στη βιοποικιλότητά της, συµπεριλαµβανοµένων των 

οικοσυστηµάτων που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιµα εδάφη 

και τα πολυλειτουργικά δάση µέχρι τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 

εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα καλής ποιότητας και τον καθαρό αέρα µέχρι την 

επικονίαση, ▌ τη ρύθµιση του κλίµατος και την προστασία από φυσικές 

καταστροφές. Σηµαντικός αριθµός νοµοθετηµάτων της Ένωσης αποσκοπεί στην 

προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, µεταξύ άλλων η 

οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα1 και για τη θαλάσσια στρατηγική2, η οδηγία για τα 

αστικά λύµατα3, η οδηγία για τη νιτρορύπανση4, η οδηγία για τις πληµµύρες5, η 

οδηγία για τις ουσίες προτεραιότητας6, η οδηγία για την ποιότητα του 

ατµοσφαιρικού αέρα και οι συναφείς οδηγίες7, καθώς και οι οδηγίες για τους 

οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) και για τα πτηνά8. Η νοµοθεσία για την αντιµετώπιση της 

                                                 
1 Οδηγία 2000/60/EΚ. 
2  Οδηγία 2008/56/EΚ. 
3  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των 

αστικών λυµάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40). 
4  Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 για την προστασία 

των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, 
σ. 1). 

5  Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πληµµύρας 
(ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27). 

6  Οδηγία 2008/105/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 σχετικά µε πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τοµέα της 
πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά µε την τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών του Συµβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84). 

7 Οδηγία 2008/50/EΚ και οδηγία 2004/107/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον 
υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατµοσφαιρικό αέρα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3). 

8 Οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής 
Νοεµβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 
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κλιµατικής αλλαγής, τις χηµικές ουσίες, τις βιοµηχανικές εκποµπές και για τα 

απόβλητα συµβάλλει επίσης στην άµβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στο 

έδαφος και στη βιοποικιλότητα, συµπεριλαµβανοµένων των οικοσυστηµάτων, των 

ειδών και των ενδιαιτηµάτων καθώς και στη µείωση της ελευθέρωση θρεπτικών 

στοιχείων. 

                                                                                                                                                         
7), και οδηγία 92/43/EΟΚ. 
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17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιµήσεις προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας στην 

Ένωση συνεχίζεται και ότι τα περισσότερα οικοσυστήµατα παρουσιάζουν σοβαρή 

υποβάθµιση1 λόγω διαφόρων πιέσεων. Για παράδειγµα, τα χωροκατακτητικά ξένα 

είδη ενέχουν σοβαρότερους κινδύνους από ό,τι είχε εκτιµηθεί στο παρελθόν για τα 

φυτά, την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, το περιβάλλον και την οικονοµία. 

Στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι 

στόχοι και τα µέτρα που απαιτούνται για την αντιστροφή αυτών των αρνητικών 

τάσεων, την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθµισης των 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών έως το 2020 και την αποκατάστασή τους στο µέτρο 

του εφικτού2. Είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η εφαρµογή της στρατηγικής αυτής 

και να επιτευχθούν οι στόχοι που αυτή περιέχει για να είναι σε θέση η Ένωση να 

υλοποιήσει τον σχετικό µε τη βιοποικιλότητα πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν 

και έχουν ενσωµατωθεί στη στρατηγική µέτρα για τη βελτίωση της εφαρµογής των 

οδηγιών για τα πτηνά και για τα ενδιαιτήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου 

Natura 2000, η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την πλήρη εφαρµογή 

του συνόλου της ισχύουσας νοµοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία του 

φυσικού κεφαλαίου. 

                                                 
1 Τεχνική έκθεση 12/2010 του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος. 
2  Η παράγραφος 14 των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 26ης 

Μαρτίου 2010 (EUCO 7/10) αναφέρει: «Είναι επείγουσα η ανάγκη να αναστραφούν 
οι συνεχιζόµενες τάσεις απώλειας βιοποικιλότητας και υποβάθµισης των 
οικοσυστηµάτων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι προσηλωµένο στο όραµα της 
µακροπρόθεσµης βιοποικιλότητας για το 2050 και στον στόχο για το 2020 που 
τέθηκε στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2010.». 
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18. Παρά την απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα να προστατευθούν, να 

αναβαθµιστούν και να αποκατασταθούν όλα τα συστήµατα των επιφανειακών και 

υπογείων υδάτων και παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί 

µέχρι σήµερα, η επιδιωκόµενη «καλή οικολογική κατάσταση» το αργότερο το 2015 

θα επιτευχθεί πιθανότατα µόνο για το 53% των επιφανειακών υδάτινων µαζών της 

Ένωσης 1. ▌ Η επιδιωκόµενη έως το 2020 βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη 

θαλάσσια στρατηγική «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» δέχεται επίσης 

σηµαντικές πιέσεις, µεταξύ άλλων λόγω της συνεχιζόµενης υπεραλίευσης, της 

ρύπανσης (συµπεριλαµβανόµενης της υποβρύχιας ηχορύπανσης και των 

θαλάσσιων απορριµµάτων) καθώς και λόγω των επιπτώσεων της υπερθέρµανσης 

του πλανήτη, όπως η οξίνιση, στις θάλασσες της Ευρώπης. Ιδιαίτερα στην περιοχή 

της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, όπου οι περισσότερες παράκτιες χώρες 

δεν είναι κράτη µέλη της Ένωσης, η στενή συνεργασία εντός της Ένωσης αλλά 

και µεταξύ της Ένωσης και των γειτόνων της θα έχει αποφασιστική σηµασία για 

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Επίσης, ενώ οι 

πολιτικές της Ένωσης για τον ατµοσφαιρικό αέρα και τις βιοµηχανικές εκποµπές 

έχουν συµβάλει στον περιορισµό πολλών µορφών ρύπανσης, τα οικοσυστήµατα 

εξακολουθούν να πλήττονται από υπέρµετρη εναπόθεση αζώτου και θείου και 

ρύπανση από όζον που συνδέονται µε τις εκποµπές από τις µεταφορές, την 

ηλεκτροπαραγωγή και τις µη αειφόρες γεωργικές πρακτικές. 

                                                 
1 COM(2012)0673. 
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19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη διατήρηση, την ενίσχυση και την αξιολόγηση 

του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης απαιτείται επίσης η αντιµετώπιση των 

προβληµάτων στην πηγή, µεταξύ άλλων, µέσω της πληρέστερης ενσωµάτωσης 

στόχων για το φυσικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη και εφαρµογή άλλων πολιτικών, η 

οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών και την αποκόµιση αµοιβαίων οφελών 

από αυτές. Το συνδεόµενα µε το περιβάλλον στοιχεία που περιλαµβάνονται στις 

µεταρρυθµιστικές προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριµένα για την ενωσιακή 

πολιτική στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, υποστηριζόµενα 

από τις προτάσεις που αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του προϋπολογισµού της 

Ένωσης βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, 

έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω στόχων. ∆εδοµένου ότι η 

γεωργία και η δασοκοµία αντιπροσωπεύουν µαζί το 78% της κάλυψης των 

εδαφικών εκτάσεων της Ένωσης, διαδραµατίζουν µείζονα ρόλο στη διατήρηση 

των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα της καλής ποιότητας των υδάτων και του 

εδάφους, καθώς και της βιοποικιλότητας και της πολυµορφίας των πολιτισµικών 

τοπίων. Με την οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα προωθηθούν ▌ επωφελείς για το 

περιβάλλον γεωργικές και δασοκοµικές πρακτικές όπως η διαφοροποίηση των 

καλλιεργειών, η προστασία των µόνιµων λειµώνων και βοσκοτόπων, και η 

αειφόρος αγροδασοκοµία, και επίσης θα προωθηθούν ο καθορισµός και η 

διατήρηση γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής οικολογικής αξίας, µεταξύ 

άλλων, µέσω εκτατικών και παραδοσιακών πρακτικών. Θα αυξηθεί επίσης η 

ικανότητα του τοµέα των χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων γης και της 

δασοκοµίας να λειτουργεί ως δεξαµενή άνθρακα. Ένα ουσιαστικό στοιχείο της 

αειφόρου γεωργίας είναι µια διαχείριση µε αίσθηµα ευθύνης προς τις µελλοντικές 

γενεές, η οποία παραµένει ταυτόχρονα αποδοτική ως προς τη χρήση πόρων και 

παραγωγική. 
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20. Η Ένωση διαθέτει τη µεγαλύτερη θαλάσσια έκταση παγκοσµίως και, εποµένως, 

έχει µεγάλη ευθύνη για την εξασφάλιση της προστασίας του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Στην περίπτωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος 

τοµέας προσφέρει οικονοµικές ευκαιρίες που καλύπτουν από την αλιεία, τις 

θαλάσσιες µεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια µέχρι τις πρώτες ύλες, την 

υπεράκτια παραγωγή ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, χρειάζεται µέριµνα 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εκµετάλλευση των ευκαιριών αυτών είναι συµβατή µε 

τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και των παράκτιων 

οικοσυστηµάτων. Ο συνδυασµός ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού µε µια 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών εντός και µεταξύ των κρατών 

µελών µπορεί να διαδραµατίσει αποτελεσµατικό ρόλο στον συντονισµό της 

αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων υδάτων και των παράκτιων ζωνών εφόσον 

συνοδεύεται από την εφαρµογή µιας βασιζόµενης στο οικοσύστηµα προσέγγισης 

όσον αφορά τη διαχείριση των διαφόρων τοµεακών δραστηριοτήτων στις εν λόγω 

περιοχές. Το θαλάσσιο περιβάλλον δεν προστατεύεται επαρκώς και τούτο 

οφείλεται εν µέρει στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του δικτύου Natura 2000· 

εποµένως, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη µέλη. Οι 

προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές πρέπει να τυγχάνουν επίσης 

αποτελεσµατικότερης διαχείρισης. 
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21. Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης για την κλιµατική αλλαγή θα πρέπει να 

επεκταθεί η χρήση βασιζόµενων στο οικοσύστηµα προσεγγίσεων, οι οποίες ωφελούν 

επίσης τη βιοποικιλότητα και την παροχή άλλων οικοσυστηµικών υπηρεσιών, για 

τον µετριασµό της αλλαγής αυτής και την προσαρµογή σε αυτήν, ενώ άλλοι 

περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία 

του εδάφους και των υδάτων, θα πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τέλος, θα 

χρειαστούν νέα µέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των 

εκποµπών CO2 που σχετίζονται µε τις µεταφορές1. 

                                                 
1 COM(2011)0144. 
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22. Η υποβάθµιση, ο κατακερµατισµός και η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της γης 

στην Ένωση θέτουν σε κίνδυνο την παροχή πολλών βασικών οικοσυστηµικών 

υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα και αυξάνοντας την τρωτότητα της 

Ευρώπης στην κλιµατική αλλαγή και σε φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και 

στην υποβάθµιση του εδάφους και στην απερήµωση. Πάνω από το 25% του 

εδάφους της Ένωσης πλήττεται από διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει τις 

λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 

µόλυνση και η σφράγιση του εδάφους αποτελούν επίσης µόνιµα προβλήµατα. Πάνω 

από µισό εκατοµµύριο τοποθεσίες ανά την Ένωση θεωρούνται µολυσµένες και, 

µέχρις ότου χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, θα συνεχίσουν να εκθέτουν το 

περιβάλλον, την οικονοµία, την κοινωνία και την υγεία σε δυνητικά σοβαρούς 

κινδύνους. Κάθε έτος καταλαµβάνονται πάνω από 1 000 km² γης για στέγαση, 

βιοµηχανική δραστηριότητα, µεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι µακροπρόθεσµες 

αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν πάντα 

συνεπάγονται συµβιβασµούς µεταξύ διαφόρων κοινωνικών, οικονοµικών και 

περιβαλλοντικών αναγκών. Περιβαλλοντικές παράµετροι όπως η προστασία των 

υδάτων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε 

χωροταξικές αποφάσεις ▌ σχετικά µε χρήσεις γης ούτως ώστε οι αποφάσεις αυτές 

να καταστούν πιο αειφόρες, προκειµένου να επιτευχθεί πρόοδος προς την επίτευξη 

του στόχου της "µηδενικής καθαρής δέσµευσης γης" έως το 2050. 
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22α. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο κρατών µελών για τη διασφάλιση της 

προστασίας του εδάφους, µεταξύ άλλων, όσον αφορά τον εντοπισµό µολυσµένων 

τοποθεσιών, την ευαισθητοποίηση, την έρευνα και την ανάπτυξη συστηµάτων 

παρακολούθησης, ποικίλλει. Ωστόσο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί µε 

προσπάθειες που βασίζονται στον κίνδυνο και άλλες προσπάθειες αποκατάστασης 

είναι ανοµοιογενής, ενώ τα αποτελέσµατα στον τοµέα της κοινοποίησης 

πληροφοριών σε επίπεδο Ένωσης είναι περιορισµένα. Η Επιτροπή, 

ανταποκρινόµενη στις ανησυχίες που έχουν εκφρασθεί, π.χ. για τις αρνητικές 

επιπτώσεις στον φυσικό κύκλο ροής των υδάτων, κατάρτισε κατευθυντήριες 

γραµµές σχετικά µε τη σφράγιση του εδάφους1. Περαιτέρω προσπάθειες για την 

ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου, την ανάπτυξη δικτύων, την ανταλλαγή 

γνώσεων, την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραµµών και τον εντοπισµό 

παραδειγµάτων βέλτιστων πρακτικών µπορούν να συµβάλουν επίσης στην 

καλύτερη προστασία του εδάφους. Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τον 

καθορισµό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/35/EΚ2. 

                                                 
1  SWD(2012)0101. 
2  COM(2006)0232. 
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23. Για να µειωθούν οι πιο σηµαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο έδαφος 

και σε άλλα οικοσυστήµατα στην Ευρώπη, θα ληφθούν µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί 

η δέουσα συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών 

επιπτώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε χρήσεις γης σε όλα τα σχετικά 

επίπεδα. Τα αποτελέσµατα της διάσκεψης Ρίο+20, αναγνωρίζοντας την οικονοµική 

και κοινωνική σηµασία της καλής διαχείρισης της γης, απευθύνουν έκκληση για 

έναν «ουδέτερο από πλευράς υποβάθµισης του εδάφους κόσµο». Η Ένωση και τα 

κράτη µέλη της θα πρέπει να εξετάσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 

υλοποιηθεί η δέσµευση αυτή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Η Ένωση και τα 

κράτη µέλη της θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ταχύτερο δυνατό τον τρόπο µε 

τον οποίο θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα ποιότητας του εδάφους 

µέσω µιας στοχοθετηµένης και αναλογικής προσέγγισης που βασίζεται στον 

κίνδυνο και εντός δεσµευτικού νοµικού πλαισίου. Θα πρέπει να καθοριστούν επίσης 

στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος. 
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24. Μολονότι οι εισροές αζώτου και φωσφόρου στο περιβάλλον της Ένωσης µειώθηκαν 

σηµαντικά κατά την τελευταία εικοσαετία, η υπέρµετρη ελευθέρωση θρεπτικών 

στοιχείων εξακολουθεί να επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των υδάτων και να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα, προκαλώντας σηµαντικά 

προβλήµατα στην ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί περαιτέρω 

σηµαντική µείωση της ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, πρέπει να αντιµετωπιστεί 

επειγόντως η έκλυση αµµωνίας που οφείλεται στην αναποτελεσµατική διαχείριση 

των λιπασµάτων και την ανεπαρκή επεξεργασία των λυµάτων. Απαιτούνται επίσης 

περισσότερες προσπάθειες για τη διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων 

µε τρόπο αποτελεσµατικότερο έναντι του κόστους, αειφόρο και αποδοτικότερο ως 

προς τους πόρους, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση 

λιπασµάτων. Οι προσπάθειες αυτές επιβάλλουν την πραγµατοποίηση επενδύσεων 

στην έρευνα και τη βελτίωση της συνοχής και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας της Ένωσης, ώστε να αντιµετωπιστούν οι συγκεκριµένες προκλήσεις, τη 

θέσπιση αυστηρότερων προτύπων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και την ένταξη του 

κύκλου των θρεπτικών στοιχείων σε µια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία να 

διασυνδέει και να ενοποιεί τις υφιστάµενες πολιτικές της Ένωσης που 

διαδραµατίζουν ρόλο στην αντιµετώπιση του ευτροφισµού και της υπέρµετρης 

ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, και η οποία αποτρέπει µια κατάσταση κατά 

την οποία οι εκποµπές θρεπτικών στοιχείων µετατοπίζονται από ένα 

περιβαλλοντικό µέσο σε άλλο. 
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25. Η δράση που θα αναληφθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα της 

ΕΕ, µε σκοπό την αποκατάσταση τουλάχιστον του 15% των υποβαθµισµένων 

οικοσυστηµάτων στην Ένωση και την επέκταση της χρήσης Πράσινης Υποδοµής 

(ενός εργαλείου που αποφέρει οικολογικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη µέσω 

φυσικών λύσεων και περιλαµβάνει χώρους πρασίνου, υδάτινα οικοσυστήµατα και 

άλλα φυσικά χαρακτηριστικά σε χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις) θα διευκολύνει 

την επίλυση του προβλήµατος του κατακερµατισµού της γης. Η δράση αυτή θα 

ενισχύσει περαιτέρω, σε συνδυασµό µε την πλήρη εφαρµογή των οδηγιών για τα 

πτηνά και τους οικότοπους (ενδιαιτήµατα) και µε τη στήριξη πλαισίων δράσεων 

προτεραιότητας, το φυσικό κεφάλαιο και την ανθεκτικότητα των οικοσυστηµάτων, 

ενώ µπορεί να προσφέρει οικονοµικά συµφέρουσες επιλογές για τον µετριασµό της 

κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή στις επιπτώσεις της και για τη διαχείριση 

του κινδύνου φυσικών καταστροφών. Εν τω µεταξύ, οι προσπάθειες των κρατών 

µελών για τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστηµάτων και των 

υπηρεσιών που αυτά παρέχουν θα βελτιώσουν τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων 

και µαζί µε την πρωτοβουλία «µηδενική καθαρή απώλεια» που έχει 

προγραµµατιστεί για το 2015, θα συµβάλουν στη διατήρηση του αποθέµατος 

φυσικού κεφαλαίου σε διάφορες κλίµακες. Η ενσωµάτωση της οικονοµικής αξίας 

των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στα συστήµατα λογιστικής απεικόνισης και 

υποβολής εκθέσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο έως το 2020 θα έχει ως 

αποτέλεσµα καλύτερη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης. 
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26. Για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της 

Ένωσης το 7ο Π∆Π εξασφαλίζει τα εξής, έως το 2020: 

α) την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθµισης των 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της επικονίασης, ▌τη 

διατήρηση ▌των οικοσυστηµάτων και των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν και 

αποκατάσταση τουλάχιστον του 15% των υποβαθµισµένων 

οικοσυστηµάτων· 

β) τη σηµαντική µείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα ▌ 

µεταβατικά ▌, παράκτια και γλυκά ύδατα (συµπεριλαµβανοµένων των 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων) ώστε να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να 

ενισχυθεί η καλή κατάσταση, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα· 

γ) τη µείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα θαλάσσια ύδατα 

ώστε να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως 

απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, και 

αειφόρος διαχείριση των παράκτιων ζωνών· 
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δ) την περαιτέρω µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των επιπτώσεών της 

στα οικοσυστήµατα και στη βιοποικιλότητα µε µακροπρόθεσµο στόχο την µη 

υπέρβαση κρίσιµων φορτίων και επιπέδων· 

ε) την αειφόρο διαχείριση της γης στην Ένωση, την επαρκή προστασία του 

εδάφους και σηµαντική πρόοδο όσον αφορά την αποκατάσταση µολυσµένων 

τοποθεσιών· 

στ) τη διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων (άζωτο και φώσφορος) µε 

πιο αειφόρο και αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο· 

ζ) την αειφόρο διαχείριση των δασών, την προστασία και ενίσχυση, στο µέτρο 

του δυνατού, των δασών, της βιοποικιλότητάς τους και των υπηρεσιών που 

παρέχουν και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιµατική 

αλλαγή, στις πυρκαγιές, στις καταιγίδες, στην προσβολή από παράσιτα και 

στις ασθένειες. 
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Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) άµεση επιτάχυνση της εφαρµογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη 

βιοποικιλότητα προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της· 

ii) πλήρης εφαρµογή του προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 

Ευρώπης1, µε τη δέουσα συνεκτίµηση των ειδικών συνθηκών των κρατών 

µελών, και διασφάλιση ότι οι στόχοι που αφορούν την ποιότητα των υδάτων 

στηρίζονται επαρκώς από µέτρα πολιτικής που έχουν ως άξονα την 

πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή· 

iii) επείγουσα αύξηση των προσπαθειών, µεταξύ άλλων, για να εξασφαλιστεί η 

επίτευξη υγιών ιχθυαποθεµάτων σύµφωνα µε την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 

την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και τις διεθνείς 

υποχρεώσεις. Καταπολέµηση της ρύπανσης και καθορισµός ενωσιακού 

ποσοτικού πρωταρχικού στόχου µείωσης των απορριµµάτων στη θάλασσα 

που θα στηρίζεται από µέτρα που έχουν ως άξονα την πρόληψη της 

ρύπανσης στην πηγή και θα λαµβάνει υπόψη τις θαλάσσιες στρατηγικές που 

έχουν καθορίσει τα κράτη µέλη. Ολοκλήρωση του δικτύου 

προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 και διασφάλιση της 

αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών· 

                                                 
1   COM(2012)0673. 
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iiiα)  έγκριση και εφαρµογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή1, συµπεριλαµβανοµένης της 

ενσωµάτωσης της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή στις βασικές 

πρωτοβουλίες και στους τοµείς πολιτικής της Ένωσης· 

iv) ένταση των προσπαθειών για να επιτευχθεί πλήρης συµµόρφωση µε την 

ενωσιακή νοµοθεσία για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και 

καθορισµός στρατηγικών στόχων και δράσεων για τη µετά το 2020 περίοδο· 

v) αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισµό της διάβρωσης του εδάφους και 

την αύξηση της οργανικής ύλης του, για την αποκατάσταση µολυσµένων 

τοποθεσιών και για την ενίσχυση της ενσωµάτωσης των σχετικών µε τις 

χρήσεις γης πτυχών σε συντονισµένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων µε τη 

συµµετοχή όλων των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, και υποστήριξη 

αυτών των προσπαθειών από την έγκριση στόχων για το έδαφος και για τη γη 

ως πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων· 

vi) λήψη περαιτέρω µέτρων για τη µείωση των εκποµπών αζώτου και φωσφόρου, 

συµπεριλαµβανοµένων όσων προέρχονται από αστικά και βιοµηχανικά λύµατα 

και από τη χρήση λιπασµάτων, µεταξύ άλλων, µέσω καλύτερου ελέγχου στην 

πηγή, και αξιοποίηση εκποµπών φωσφόρου· 

vii) κατάστρωση και εφαρµογή µιας ανανεωµένης δασικής στρατηγικής της 

Ένωσης, η οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση 

και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα συµβάλλει σε µια πιο στρατηγική 

προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών, µεταξύ άλλων, 

µέσω µιας αειφόρου διαχείρισης των δασών· 

                                                 
1  COM(2013)0216. 
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viii) ενίσχυση της ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού 

στην Ένωση σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική. 

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 2: Μετατροπή της Ένωσης σε µια πράσινη και ανταγωνιστική 

οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων 

27. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» επιδιώκει να προαγάγει την αειφόρο οικονοµική 

µεγέθυνση µέσω της ανάπτυξης µιας ανταγωνιστικότερης οικονοµίας χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών που χρησιµοποιεί τους πόρους µε αποδοτικό 

και αειφόρο τρόπο. Η εµβληµατική πρωτοβουλία «Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 

Ευρώπη», που εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική, αποσκοπεί στη στήριξη της 

στροφής προς µια οικονοµία που χρησιµοποιεί µε αποδοτικό τρόπο όλους τους 

πόρους, αποσυνδέει πλήρως την οικονοµική µεγέθυνση από τη χρήση πόρων και 

ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, µειώνει τις εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα µέσω της αποδοτικότητας και της 

καινοτοµίας και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού 

και των πόρων, µεταξύ άλλων, µέσω της µείωσης της συνολικής χρήσης των 

πόρων. Ο χάρτης πορείας για µια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη1 και ο 

χάρτης πορείας για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκποµπών2 αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της εµβληµατικής 

πρωτοβουλίας, καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικά µέτρα υλοποίησης των 

εν λόγω στόχων και θα πρέπει να στηρίζονται από την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών. Επιπλέον, η εταιρική σχέση µεταξύ της 

Ένωσης, των κρατών µελών και της βιοµηχανίας της στο πλαίσιο της 

ολοκληρωµένης βιοµηχανικής πολιτικής της Ένωσης θα παράσχει το µέσο για 

την ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτοµίας σε έξι αγορές ανάπτυξης που 

σχετίζονται µε την πράσινη οικονοµία3. 

                                                 
 
2 COM(2011)0112. 
3  COM(2012)0582, µε τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιοµηχανία για την 

ανάπτυξη και την οικονοµική ανάκαµψη». 
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28. Προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου των τιµών των 

πόρων, ανεπάρκειας, περιορισµών στην προσφορά πρώτων υλών και εξάρτησης 

από τις εισαγωγές, απαιτείται καινοτοµία σε όλο το φάσµα της οικονοµίας για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. Ο επιχειρηµατικός τοµέας 

αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναµη της καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της 

οικοκαινοτοµίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν θα επιτύχουν αποτελέσµατα µόνο µε τα 

δικά τους µέσα, και ιδιαίτερα οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (MMΕ), 

προκειµένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, χρειάζονται 

ειδική στήριξη κατά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, µεταξύ άλλων, µέσω 

εταιρικών σχέσεων έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα των αποβλήτων1. Τα 

κυβερνητικά µέτρα, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών µελών, είναι θεµελιώδους 

σηµασίας για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης των 

επενδύσεων και της οικοκαινοτοµίας, τονώνοντας την ανάπτυξη αειφόρων 

επιχειρηµατικών ή τεχνολογικών λύσεων για την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προώθηση αειφόρων προτύπων χρήσης των 

πόρων2. 

                                                 
1  Η αρχή IX της «Small Business Act» για την Ευρώπη προβλέπει δράσεις για την 

παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να µετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε 
ευκαιρίες (COM(2008)0394). 

2 Fostering Innovation for Green Growth (Προώθηση της καινοτοµίας για πράσινη 
ανάπτυξη) (ΟΟΣΑ, 2011) και The Eco-Innovation Gap: An economic opportunity for 
business (Το κενό οικοκαινοτοµίας: οικονοµική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις) (EIO, 
2012). 
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29. Η βασική αυτή απαίτηση για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων 

συνοδεύεται και από σηµαντικά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη και µπορεί να τονώσει 

την ανταγωνιστικότητα. Η δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας που επιφέρει ο 

µετασχηµατισµός σε µια ασφαλή και αειφόρο οικονοµία χαµηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκποµπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την επίτευξη των σχετικών µε την απασχόληση στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»1. Η απασχόληση στον κλάδο των περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών στην Ένωση αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως τα 

τελευταία έτη2. Η παγκόσµια αγορά για τις οικοβιοµηχανίες υπολογίζεται σε 

τουλάχιστον ένα τρισεκατοµµύριο EUR3 και προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί 

κατά την επόµενη δεκαετία. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το παγκόσµιο 

προβάδισµα όσον αφορά την ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση και θα 

πρέπει να ενθαρρυνθούν να επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της παγκόσµιας 

ζήτησης, µε στήριξη από το σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτοµία4. Για 

παράδειγµα, µόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

αναµένεται να δηµιουργηθούν περισσότερες από 400 000 νέες θέσεις εργασίας έως 

το 20205. Η αειφόρος βιοοικονοµία µπορεί επίσης να συµβάλει στην ευφυή και 

πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη και, την ίδια στιγµή, θα ωφεληθεί από τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων. 

                                                 
1 COM(2012)0173. 
2 Το 2008 η οικοβιοµηχανία της ΕΕ απασχολούσε περίπου 2,7 εκατοµµύρια άτοµα, 

αριθµός που µπορεί να φθάσει τα 3,4 εκατοµµύρια περίπου το 2012. (Ecorys, 2012). 
3
  “The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency 

improvements” (ECORYS 2012). 
4 COM(2011)0899. 
5 The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the EU 

(Ο αντίκτυπος της πολιτικής για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην οικονοµική 
µεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ) (Employ-RES, 2009). 
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30. Η πλήρης εφαρµογή της δέσµης µέτρων της Ένωσης για το κλίµα και την ενέργεια 

είναι θεµελιώδους σηµασίας προκειµένου να φθάσει η Ένωση τα ορόσηµα που 

έχουν καθοριστεί για το 2020 και να οικοδοµήσει µια ανταγωνιστική, ασφαλή και 

αειφόρο οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών µέχρι το 2050. Ενώ 

η Ένωση βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη µείωση των εγχώριων εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, η 

επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 

πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης και αλλαγή συµπεριφοράς. Η νέα οδηγία 

για την ενεργειακή απόδοση1 αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά προς τον σκοπό 

αυτό και θα µπορούσε να συµπληρωθεί µε απαιτήσεις απόδοσης όσον αφορά την 

κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης. 

Η συνολική αξιολόγηση της διαθεσιµότητας αειφόρου βιοµάζας είναι επίσης 

σηµαντική υπό το πρίσµα της συνεχιζόµενης ανόδου της ζήτησης ενέργειας και της 

υπό εξέλιξη δηµόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις µεταξύ των χρήσεων γης για 

την παραγωγή τροφίµων και των χρήσεων γης για την παραγωγή βιοενέργειας. Έχει 

επίσης ουσιαστική σηµασία να εξασφαλιστεί η αειφόρος και αποδοτική παραγωγή 

και χρήση της βιοµάζας σε όλες τις µορφές της καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής της, ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και το κλίµα, και µάλιστα µε τη δέουσα συνεκτίµηση του 

οικονοµικού πλαισίου των διαφόρων χρήσεων της βιοµάζας ως πόρου. Αυτό θα 

συµβάλει στη δηµιουργία µιας οικονοµίας χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκποµπών. 

                                                 
1  Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1). 
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31. Για να ανταποκριθεί η Ένωση στις παγκόσµιες προσπάθειες κατά το µερίδιο που της 
αναλογεί θα χρειαστεί να συµβάλουν όλοι οι τοµείς της οικονοµίας στη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Η Ένωση πρέπει να συµφωνήσει σχετικά µε τα 
επόµενα στάδια του κλιµατικού και ενεργειακού πλαισίου της πέραν του 2020, ώστε 
να προετοιµαστεί για τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις µε αντικείµενο µια νέα, νοµικά 
δεσµευτική συµφωνία, αλλά και να παράσχει στα κράτη µέλη, στη βιοµηχανία και 
σε άλλους τοµείς ένα σαφές νοµικά δεσµευτικό πλαίσιο και στόχο (στόχους) για τις 
αναγκαίες µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επενδύσεις στη µείωση των 
εκποµπών, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ως εκ 
τούτου, η Ένωση πρέπει να εξετάσει επιλογές πολιτικής για τη σταδιακή και 
οικονοµικά συµφέρουσα µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκποµπών, λαµβάνοντας υπόψη τα ενδεικτικά ορόσηµα που 
προβλέπονται στον χάρτη πορείας για τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών έως το 2050, που θα χρησιµεύσει ως βάση για 
περαιτέρω εργασίες. Η Πράσινη Βίβλος σχετικά µε ένα πλαίσιο για τις πολιτικές 
που αφορούν το κλίµα και την ενέργεια µε χρονικό ορίζοντα το έτος 20301 
αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο χάρτης πορείας για 
την ενέργεια µε ορίζοντα το 2050 και η Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές πρέπει να 
υποστηριχθούν από ισχυρά πλαίσια πολιτικής. Επιπλέον, τα κράτη µέλη πρέπει να 
καταστρώσουν και να θέσουν σε εφαρµογή µακροπρόθεσµες, οικονοµικά 
συµφέρουσες στρατηγικές ανάπτυξης µε χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών 
για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης να µειώσει τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου κατά 80% έως 95% µέχρι τα µέσα του αιώνα, σε σύγκριση µε το 1990, 
στο πλαίσιο της παγκόσµιας προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C σε σύγκριση µε τα 
προβιοµηχανικά επίπεδα, και στο πλαίσιο των µειώσεων που είναι αναγκαίο να 
πραγµατοποιήσουν οι ανεπτυγµένες χώρες ως οµάδα, σύµφωνα µε στοιχεία 
παρεχόµενα από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC). 
Το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της Ένωσης θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της κλιµατικής πολιτικής της Ένωσης µετά το 2020, και θα πρέπει 
να αποτελέσει αντικείµενο διαρθρωτικής µεταρρύθµισης προκειµένου να 
παρασχεθούν κίνητρα για επενδύσεις χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών. Η 
Ένωση, σεβόµενη τις διεθνείς δεσµεύσεις της και σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα 
συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC), θα πρέπει να στηρίξει τις αναπτυσσόµενες 

                                                 
1  COM(2013)0169. 
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χώρες στις προσπάθειές τους να µετριάσουν την κλιµατική αλλαγή µέσω της 
δηµιουργίας ικανοτήτων, της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης και της µεταφοράς 
τεχνολογίας. 
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32. Η αφοµοίωση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών από τη βιοµηχανία βάσει της 

οδηγίας για τις βιοµηχανικές εκποµπές1 θα έχει ως αποτέλεσµα πρότυπα 

βελτιωµένης χρήσης των πόρων και µειωµένες εκποµπές σε πάνω από 50 000 

µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στην Ένωση και, κατ’ επέκταση, θα συµβάλει 

σηµαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης καινοτόµων τεχνικών, στην 

οικολογικοποίηση της οικονοµίας και στη µακροπρόθεσµη µείωση του κόστους για 

τη βιοµηχανία. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να ενθαρρυνθεί περαιτέρω µε την 

εφαρµογή, εκ µέρους της βιοµηχανίας, συστηµάτων οικολογικής διαχείρισης 

όπως το EMAS2. 

                                                 
1  Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 

Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος 
της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17). 

2  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009 περί της εκούσιας συµµετοχής οργανισµών σε 
κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (ΕΕ L 
342 της 22.12.2009, σ. 1). 
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33. Το πεδίο εφαρµογής ορισµένων υφιστάµενων µέσων πολιτικής στον τοµέα της 
παραγωγής και κατανάλωσης είναι περιορισµένο. Είναι αναγκαία η δηµιουργία 
πλαισίου το οποίο θα δίδει τα κατάλληλα µηνύµατα στους παραγωγούς και τους 
καταναλωτές για την προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της 
κυκλικής οικονοµίας. Θα ληφθούν ▌ µέτρα για την περαιτέρω βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών που κυκλοφορούν στην 
αγορά της Ένωσης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, 
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την αύξηση της προσφοράς περιβαλλοντικά 
αειφόρων προϊόντων και την ενθάρρυνση σηµαντικής στροφής της καταναλωτικής 
ζήτησης προς τα εν λόγω προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί µε ένα ισόρροπο µίγµα 
κινήτρων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των 
ΜΜΕ), αγορακεντρικών µέσων και κανονισµών για τη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των εργασιών και των προϊόντων τους. Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
λαµβάνουν ακριβείς, εύκολα κατανοητές και αξιόπιστες πληροφορίες για τα 
προϊόντα που αγοράζουν, µέσω σαφούς και συνεκτικής επισήµανσης, όπου θα 
περιλαµβάνονται και περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί. Οι συσκευασίες θα πρέπει να 
βελτιστοποιηθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, θα πρέπει δε να στηριχθούν αποδοτικά, από πλευράς πόρων, 
επιχειρηµατικά πρότυπα, όπως είναι τα συστήµατα προϊόντος-υπηρεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της µίσθωσης προϊόντων. Η υφιστάµενη νοµοθεσία περί 
των προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασµό και για την 
επισήµανση της ενεργειακής κατανάλωσης1 και ο κανονισµός για το οικολογικό 
σήµα2, θα επανεξεταστεί µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και την εξέταση των υφιστάµενων διατάξεων 
εντός ενός πιο συνεκτικού πολιτικού και νοµοθετικού πλαισίου για την αειφόρο 
παραγωγή και κατανάλωση στην Ένωση3. Μέσω αυτού του πλαισίου, που 
βασίζεται σε δείκτες κύκλου ζωής, αναµένεται να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 
του κατακερµατισµού και του περιορισµένου πεδίου εφαρµογής του υφιστάµενου 

                                                 
1  Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 

2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον 
αφορά τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10) και οδηγία 
2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την 
ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε την ενέργεια 
προϊόντα µέσω της επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε αυτά 
(ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1). 

2  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 
Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε το οικολογικό σήµα της ΕΕ (EU Ecolabel) (EE L 27 της 
30.1.2010, σ. 1). 

3 Η νοµοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασµό, την επισήµανση της ενεργειακής κατανάλωσης, το 
οικολογικό σήµα, το σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και 
τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές πρόκειται να αναθεωρηθεί πριν από το 2015. 



 

AM\1007153EL.doc 58/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

κεκτηµένου στον τοµέα της αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής και να 
εντοπιστούν και, εάν είναι αναγκαίο, να καλυφθούν κενά στην πολιτική, τα 
κίνητρα και τη νοµοθεσία, προκειµένου να διασφαλιστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
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34. ∆εδοµένου ότι το 80% του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 

προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του δηµιουργείται κατά τη φάση 

σχεδιασµού του, το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τον 

«οικολογικό σχεδιασµό» των προϊόντων προτεραιότητας που διατίθενται στην αγορά 

της Ένωσης, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των 

πόρων και των υλικών. Τούτο θα πρέπει να καλύπτει, µεταξύ άλλων, την αντοχή 

του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής, επαναχρησιµοποίησης και 

ανακύκλωσης, το ανακυκλωµένο περιεχόµενο και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να προέρχονται από αειφόρο πηγή και να 

σχεδιάζονται µε την προοπτική της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης. 

Οι σχετικές απαιτήσεις πρέπει να µπορούν να εφαρµοστούν και να επιβληθούν. Θα 

ενταθούν οι προσπάθειες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την άρση των 

εµποδίων στα οποία προσκρούει η οικοκαινοτοµία1, και την αποδέσµευση του 

πλήρους δυναµικού των ευρωπαϊκών οικοβιοµηχανιών, ώστε να προκύψουν οφέλη 

από πλευράς πράσινων θέσεων εργασίας και οικονοµικής µεγέθυνσης. 

                                                 
1 COM(2011)0899. 
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35. Για τη διαµόρφωση πλαισίου δράσης µε σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 

αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων πέραν των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου και της ενέργειας, θα καθοριστούν στόχοι µείωσης των συνολικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής, ιδίως στους τοµείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας1. Οι εν 

λόγω τοµείς ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν δείκτες 

και στόχοι για το αποτύπωµα στη γη, το νερό, τις ύλες και τον άνθρακα καθώς 

και για τον ρόλο τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου. Στα αποτελέσµατα 

της διάσκεψης Ρίο+20 αναγνωρίστηκε η ανάγκη να µειωθούν σηµαντικά οι απώλειες 

και τα απόβλητα τροφίµων µετά τη συγκοµιδή και σε άλλα σηµεία σε ολόκληρη την 

τροφική αλυσίδα. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει συνολική στρατηγική για 

την καταπολέµηση των περιττών αποβλήτων τροφίµων και να συνεργαστεί µε τα 

κράτη µέλη στον αγώνα κατά της υπέρµετρης παραγωγής αποβλήτων τροφίµων. 

Εν προκειµένω, θα ήταν χρήσιµη, κατά περίπτωση, η λήψη µέτρων για την 

αύξηση της λιπασµατοποίησης και αναερόβιας ζύµωσης των απορριπτόµενων 

τροφίµων. 

                                                 
1 Η ετήσια παραγωγή αποβλήτων τροφίµων στην Ένωση ανέρχεται σε περίπου 89 εκατ. 

τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 179 kg κατά κεφαλή (BIO Intelligence Service, 
2010). Οι αθροιστικές επιπτώσεις της στέγασης και των υποδοµών αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 15-30% του συνόλου των περιβαλλοντικών πιέσεων που σχετίζονται µε την 
κατανάλωση στην Ευρώπη και συνεισφέρουν περίπου 2,5 τόνους ισοδυνάµου CO2 
κατά κεφαλή ετησίως (έγγραφο SEC(2011)1067). 
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36. Επιπλέον των υποχρεωτικών απαιτήσεων για ορισµένες κατηγορίες προϊόντων στο 

πλαίσιο των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων1, τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν 

θεσπίσει προαιρετικά σχέδια δράσης και πολλά έχουν θέσει στόχους για 

συγκεκριµένες οµάδες προϊόντων. Υπάρχουν, ωστόσο, σηµαντικά περιθώρια για 

περαιτέρω µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διοικητικών υπηρεσιών 

όλων των βαθµίδων, µέσω των αποφάσεων που λαµβάνουν σχετικά µε προµήθειες. 

Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να λάβουν και άλλα µέτρα προκειµένου 

να επιτευχθεί ο στόχος της εφαρµογής κριτηρίων πράσινων συµβάσεων τουλάχιστον 

στο 50% των δηµόσιων διαγωνισµών. Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόµενο να 

προτείνει τοµεακή νοµοθεσία για την επιβολή υποχρεωτικών απαιτήσεων πράσινων 

δηµόσιων συµβάσεων για πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων και να καθορίσει το 

πεδίο εφαρµογής της τακτικής παρακολούθησης της προόδου των κρατών µελών 

βάσει κατάλληλων δεδοµένων των κρατών µελών, λαµβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη την ανάγκη ελαχιστοποίησης του επιπέδου διοικητικού φόρτου. Θα πρέπει 

να αναπτυχθούν εθελοντικά δίκτυα πράσινων αγοραστών. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά µε το κοινοτικό πρόγραµµα επισήµανσης της 
ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισµού γραφείου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 1), οδηγία 
2009/33/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009 σχετικά µε την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων 
οδικών µεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5), και η οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση. 
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37. Υπάρχουν επίσης σηµαντικές δυνατότητες βελτίωσης της πρόληψης και διαχείρισης 

αποβλήτων στην Ένωση ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων, να ανοίξουν 

νέες αγορές, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ελαττωθεί η εξάρτηση 

από τις εισαγωγές πρώτων υλών, µε ταυτόχρονη µείωση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον1. Στην Ένωση παράγονται ετησίως 2,7 δισεκατοµµύρια τόνοι 

αποβλήτων, από τα οποία οι 98 εκατοµµύρια τόνοι (4%) είναι επικίνδυνα απόβλητα. 

Το 2011, η κατά κεφαλή παραγωγή αστικών αποβλήτων ανήλθε κατά µέσο όρο σε 

503 kg σε ολόκληρη την Ένωση, ενώ η τιµή αυτή όσον αφορά τα µεµονωµένα 

κράτη µέλη κυµαίνεται µεταξύ 298 σε 718 kg. Κατά µέσον όρο, µόνο το 40% των 

στερεών αποβλήτων προετοιµάζεται για επαναχρησιµοποίηση ή ανακυκλώνεται ▌, 

ενώ σε ορισµένα κράτη µέλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 70% ▌, 

αποδεικνύοντας ότι τα απόβλητα θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται ως ένας από 

τους βασικούς πόρους της Ένωσης. Ταυτόχρονα, πολλά κράτη µέλη διοχετεύουν 

πάνω από το 75% των αστικών αποβλήτων τους σε χώρους υγειονοµικής ταφής2. 

                                                 
1 Για παράδειγµα, η πλήρης εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας περί αποβλήτων θα 

είχε ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 72 δισεκατοµµύρια EUR ετησίως, την αύξηση 
κατά 42 δισεκατοµµύρια EUR του ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου της 
διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων της Ένωσης και τη δηµιουργία 400 000 και 
πλέον θέσεων εργασίας έως το 2020.  

2 Eurostat Stat 13/33 Αστικά απόβλητα 2011. 



 

AM\1007153EL.doc 63/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

38. Η µετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 

αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει την πλήρη εφαρµογή της ενωσιακής 

νοµοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία βασίζεται στην 

αυστηρή εφαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και καλύπτει διάφορους τύπους 

αποβλήτων1. Απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες προκειµένου να µειωθεί η κατά 

κεφαλή παραγωγή αποβλήτων και η παραγωγή αποβλήτων σε απόλυτες τιµές. Για 

να επιτευχθούν οι στόχοι της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, είναι 

επίσης απαραίτητο να περιοριστεί η ανάκτηση ενέργειας στα µη ανακυκλώσιµα 

υλικά2, να καταργηθεί σταδιακά η υγειονοµική ταφή των ανακυκλώσιµων ή 

ανακτήσιµων αποβλήτων3, να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας ανακύκλωση όταν η 

χρήση του ανακυκλωµένου υλικού δεν έχει συνολικά δυσµενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, και να αναπτυχθούν αγορές δευτερογενών 

πρώτων υλών. Θα χρειαστεί διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και 

στο περιβάλλον, όπως συµφωνήθηκε στη διάσκεψη Ρίο+20. Για να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός, θα πρέπει να εφαρµοστούν συστηµατικότερα σε ολόκληρη την Ένωση 

αγορακεντρικά µέσα και άλλα µέτρα που να ευνοούν την πρόληψη, την 

ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της διευρυµένης 

ευθύνης του παραγωγού, ενώ θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη µη τοξικών 

κύκλων υλικών. Θα πρέπει να αρθούν τα εµπόδια στα οποία προσκρούουν οι 

δραστηριότητες ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και να 

επανεξεταστούν οι υφιστάµενοι στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 

                                                 
1 Οδηγία 2008/98/ΕΚ. 
2  Στο άρθρο 3 σηµείο 17 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ως «ανακύκλωση» ορίζεται 

«οιαδήποτε εργασία ανάκτησης µε την οποία τα απόβλητα µετατρέπονται εκ νέου σε 
προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον 
αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαµβάνει την επανεπεξεργασία 
οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε 
υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα ή σε εργασίες επίχωσης,». 

3  Στο άρθρο 3 σηµείο 15 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ως «ανάκτηση» ορίζεται 
«οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσµα είναι ότι απόβλητα 
εξυπηρετούν ένα χρήσιµο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες 
συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένης 
λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιµασία για την πραγµατοποίηση 
αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 
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επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής, προς την κατεύθυνση µιας «κυκλικής» οικονοµίας που έχει ως 

άξονα τον κύκλο ζωής, µε κλιµακωτή χρήση των πόρων και σχεδόν µηδενικά 

υπολειµµατικά απόβλητα. 

                                                                                                                                                         
οικονοµίας. [...],». 
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39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο των 

υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων. Μολονότι 

όλο και περισσότερα τµήµατα της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και λειψυδρία, 

συνεχίζεται η σπατάλη του διαθέσιµου νερού της Ευρώπης, εκτιµώµενη σε ποσοστό 

20-40%, π.χ. λόγω των διαρροών στο σύστηµα διανοµής ή της ανεπαρκούς 

υιοθέτησης τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης του νερού. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 

µοντέλα, υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια για βελτίωση της αποδοτικότητας 

κατά τη χρήση του νερού στην Ένωση. Επιπλέον, η άνοδος της ζήτησης και οι 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής αναµένεται να αυξήσουν σηµαντικά την πίεση 

που δέχονται οι υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Μα δεδοµένα αυτά, η Ένωση και τα 

κράτη µέλη της θα πρέπει να λάβουν µέτρα για να εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι οι 

πολίτες έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και ότι η υδροληψία σέβεται τα όρια των 

διαθέσιµων ανανεώσιµων υδατικών πόρων, µε στόχο τη διατήρηση, επίτευξη ή 

βελτίωση της καλής κατάστασης των υδάτων όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο 

για τα ύδατα, µεταξύ άλλων, µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση 

του νερού µέσω της αξιοποίησης µηχανισµών της αγοράς, όπως η τιµολόγηση του 

νερού που αντανακλά την πραγµατική του αξία, καθώς και άλλων εργαλείων, όπως 

η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση1. Οι τοµείς µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση, 

όπως η ενέργεια και η γεωργία, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να δίδουν 

προτεραιότητα στην πλέον αποδοτική, από πλευράς πόρων, χρήση του νερού. Η 

πρόοδος θα διευκολυνθεί µε την ταχύτερη επίδειξη και ευρεία εκµετάλλευση 

καινοτόµων τεχνολογιών, συστηµάτων και επιχειρηµατικών µοντέλων, µε βάση το 

στρατηγικό σχέδιο εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας για το νερό. 

                                                 
1 COM(2012)0673. 
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40. Ένα µακροπρόθεσµο και προβλέψιµο πλαίσιο πολιτικής σε όλους αυτούς τους 

τοµείς θα συµβάλει στην ενθάρρυνση του επιπέδου επενδύσεων και δράσης που 

είναι αναγκαίο για την πλήρη ανάπτυξη των αγορών οικολογικότερων τεχνολογιών 

και την προώθηση αειφόρων επιχειρηµατικών λύσεων. Οι δείκτες και στόχοι 

αποδοτικής χρήσης των πόρων, που θα στηρίζονται σε αξιόπιστη συλλογή 

δεδοµένων, θα παρέχουν στα δηµόσια και ιδιωτικά κέντρα λήψης αποφάσεων τις 

απαραίτητες κατευθύνσεις µετασχηµατισµού της οικονοµίας. Όταν αυτοί οι δείκτες 

και στόχοι συµφωνηθούν σε ενωσιακό επίπεδο, θα αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος 

του 7ου Π∆Π. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να αναπτυχθούν 

έως το 2015 µέθοδοι µέτρησης της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού, της 

γης, των υλών και του άνθρακα. 

41. Για τη µετατροπή της Ένωσης σε µια πράσινη και ανταγωνιστική οικονοµία 

χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων, το 

7ο Π∆Π εξασφαλίζει ότι, έως το 2020: 

α) επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχει θέσει η Ένωση για το 2020 όσον αφορά το 

κλίµα και την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της 

µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2050 κατά 80-95% σε 

σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο της παγκόσµιας προσπάθειας 

για τη συγκράτηση της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε 

λιγότερο από 2°C σε σύγκριση µε τα προ-βιοµηχανικά επίπεδα, µε τον 

καθορισµό ενός πλαισίου για το κλίµα και την ενέργεια για το 2030 ως 

ουσιαστικό βήµα σε αυτήν τη διαδικασία· 
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β) µειώνονται σηµαντικά οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των 

µεγάλων κλάδων της οικονοµίας της Ένωσης, ▌ αυξάνεται η αποδοτικότητα 

κατά τη χρήση των πόρων και τίθενται σε εφαρµογή µέθοδοι συγκριτικής 

αξιολόγησης και µέτρησης. Εφαρµόζονται κίνητρα σε επίπεδο αγοράς και 

πολιτικής που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στην 

αποδοτική χρήση των πόρων, ενώ ταυτόχρονα τονώνεται η πράσινη 

ανάπτυξη µέσω µέτρων ενθάρρυνσης της καινοτοµίας· 

γ) µειώνονται οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και 

κατανάλωσης ▌, ιδίως στους τοµείς της διατροφής, της στέγασης και της 

κινητικότητας µέσω διαρθρωτικών αλλαγών στην παραγωγή, την τεχνολογία 

και την καινοτοµία, καθώς και στις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο 

ζωής· 
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δ) γίνεται ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων ως πόρου για να αποτραπεί η 

πρόκληση ζηµιών στην υγεία και το περιβάλλον, µειώνεται ▌ η κατά κεφαλή 

παραγωγή αποβλήτων και η παραγωγή αποβλήτων σε απόλυτες τιµές, 

περιορίζεται η υγειονοµική ταφή στα υπολειµµατικά (δηλαδή, στα µη 

ανακυκλώσιµα και µη ανακτήσιµα) απόβλητα, λαµβανοµένων υπόψη των 

αναβολών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί 

υγειονοµικής ταφής αποβλήτων1 και περιορίζεται η ανάκτηση ενέργειας στα 

µη ανακυκλώσιµα υλικά, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της 

οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα2· 

ε) προλαµβάνεται ή µειώνεται σηµαντικά η καταπόνηση των υδάτων στην 

Ένωση. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) πλήρης εφαρµογή της δέσµης µέτρων για το κλίµα και την ενέργεια και 

επειγόντως επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης 

στους τοµείς του κλίµατος και της ενέργειας για το 2030, µε τη δέουσα 

συνεκτίµηση της πλέον πρόσφατης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, των 

ενδεικτικών ορόσηµων που προβλέπονται στον χάρτη πορείας για τη 

µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών, 

καθώς και των εξελίξεων στο πλαίσιο της διαδικασίας UNFCCC και άλλων 

συναφών διαδικασιών· 

                                                 
1  Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονοµικής 

ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1). 
2
  Οδηγία 2008/98/ΕK. 
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ii) γενίκευση της εφαρµογής των «βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών» στο πλαίσιο 

της οδηγίας για τις βιοµηχανικές εκποµπές και ένταση των προσπαθειών για 

την προώθηση της υιοθέτησης αναδυόµενων καινοτόµων τεχνολογιών, 

διεργασιών και υπηρεσιών· 

iii) ώθηση στις δηµόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες έρευνας και καινοτοµίας που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών, 

συστηµάτων και επιχειρηµατικών µοντέλων, τα οποία θα επιταχύνουν τη 

µετάβαση σε µια ασφαλή και αειφόρο οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων 

εκποµπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα µειώσουν το κόστος της. 

Περαιτέρω ανάπτυξη της προσέγγισης που καθορίζεται στο σχέδιο δράσης 

για την οικοκαινοτοµία, προσδιορισµός προτεραιοτήτων για επαυξητική 

καινοτοµία καθώς και αλλαγές του συστήµατος, προώθηση µεγαλύτερου 

µεριδίου αγοράς για τις πράσινες τεχνολογίες στην Ένωση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικοβιοµηχανίας. Καθιέρωση δεικτών 

και καθορισµός ρεαλιστικών και εφικτών στόχων στον τοµέα της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων· 

iiia) ανάπτυξη, έως το 2015, µεθόδων µέτρησης και συγκριτικής αξιολόγησης 

της αποδοτικότητας κατά τη χρήση της γης, του άνθρακα, του ύδατος και 

των υλών, και εκτίµηση της σκοπιµότητας ενσωµάτωσης βασικού δείκτη 

και στόχου στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο· 
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iv) διαµόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου πολιτικής για την αειφόρο παραγωγή 

και κατανάλωση, συµπεριλαµβανοµένης, κατά περίπτωση, της ενοποίησης 

των υφιστάµενων µέσων σε ένα συνεκτικό νοµικό πλαίσιο. Επανεξέταση της 

νοµοθεσίας περί των προϊόντων µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεών τους και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης των πόρων, 

σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τόνωση της καταναλωτικής 

ζήτησης για αειφόρα από περιβαλλοντική άποψη προϊόντα και υπηρεσίες 

µέσω πολιτικών που προωθούν τη διαθεσιµότητα, την οικονοµική 

προσιτότητα, τη λειτουργικότητα και την ελκυστικότητά τους. Ανάπτυξη 

δεικτών και καθορισµός ρεαλιστικών και εφικτών στόχων µείωσης των 

συνολικών επιπτώσεων της κατανάλωσης· 

ivα) ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης µε στόχο πράσινες θέσεις εργασίας· 

ivβ) επίταση των προσπαθειών για την επίτευξη των υφιστάµενων στόχων και 

επανεξέταση των προσεγγίσεων όσον αφορά τις πράσινες δηµόσιες 

συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένου του πεδίου εφαρµογής τους, µε σκοπό να 

αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους. ∆ηµιουργία εθελοντικού δικτύου 

πράσινων αγοραστών για τις επιχειρήσεις της Ένωσης· 
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v) πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης για τα απόβλητα. Η εφαρµογή 

αυτή θα περιλαµβάνει την εφαρµογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και την αποτελεσµατική 

χρήση αγορακεντρικών µέσων και άλλων µέτρων που να εξασφαλίζουν: 1) τον 

περιορισµό της υγειονοµικής ταφής στα υπολειµµατικά (δηλαδή, στα µη 

ανακυκλώσιµα και µη ανακτήσιµα) απόβλητα, λαµβανοµένων υπόψη των 

αναβολών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας περί 

υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, 2) τον περιορισµό της ανάκτησης ενέργειας 

στα µη ανακυκλώσιµα υλικά, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 της 

οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, 3) τη χρήση των ανακυκλωµένων 

αποβλήτων ως µείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την Ένωση, µέσω 

της ανάπτυξης µη τοξικών κύκλων υλικών, 4) την ασφαλή διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων και µείωση της παραγωγής τους, 5) την εξάλειψη της 

παράνοµης διακίνησης αποβλήτων που θα στηρίζεται από αυστηρούς 

ελέγχους, και 6) τη µείωση των αποβλήτων τροφίµων. Επανεξέταση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας στον τοµέα των προϊόντων και των αποβλήτων, 

συµπεριλαµβανοµένης επανεξέτασης των οικείων στόχων των βασικών 

οδηγιών για τα απόβλητα, µε βάση τον χάρτη πορείας για την αποδοτική 

χρήση των πόρων, προς την κατεύθυνση µιας κυκλικής οικονοµίας και άρση 

των εµποδίων της εσωτερικής αγοράς στα οποία προσκρούουν οι αβλαβείς για 

το περιβάλλον δραστηριότητες ανακύκλωσης στην Ένωση. Ανάγκη για 

εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού µε στόχο τη µεγαλύτερη επίγνωση και 

κατανόηση της πολιτικής στον τοµέα της  διαχείρισης των αποβλήτων, 

καθώς και την ενθάρρυνση αλλαγής της συµπεριφοράς· 
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vii) βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού, µε τον καθορισµό και 

την παρακολούθηση στόχων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού βάσει 

κοινής µεθόδου για τον καθορισµό στόχων της αποδοτικής χρήσης νερού 

που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της κοινής στρατηγικής 

εφαρµογής, και την αξιοποίηση µηχανισµών της αγοράς, όπως η τιµολόγηση 

του νερού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας πλαισίου για τα 

ύδατα και, κατά περίπτωση, άλλα µέτρα της αγοράς. Ανάπτυξη 

προσεγγίσεων για τη ρύθµιση της χρήσης επεξεργασµένων λυµάτων. 

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 3: Προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές 

πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευηµερία 

42. Η περιβαλλοντική νοµοθεσία της Ένωσης έχει αποφέρει σηµαντικά οφέλη για την 

υγεία και την ευηµερία του πληθυσµού. Εντούτοις, η ρύπανση των υδάτων, η 

ατµοσφαιρική ρύπανση και οι χηµικές ουσίες παραµένουν στην κορυφή των 

περιβαλλοντικών ανησυχιών του ευρύτερου κοινού της Ένωσης1. Η Παγκόσµια 

Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) εκτιµά ότι οι παράγοντες καταπόνησης του περιβάλλοντος 

ευθύνονται για το 15 έως 20% του συνόλου των θανάτων σε 53 ευρωπαϊκές χώρες2. 

Κατά τον ΟΟΣΑ, η ατµοσφαιρική ρύπανση των αστικών περιοχών πρόκειται να 

καταστεί η πρώτη περιβαλλοντική αιτία θνησιµότητας παγκοσµίως έως το 2050. 

                                                 
1 Έρευνα Ειδικό Ευρωβαρόµετρο 365 (2011). 
2 SOER 2010. 
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43. Σηµαντικό µέρος του πληθυσµού της Ένωσης εξακολουθεί να εκτίθεται σε επίπεδα 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένης της ρύπανσης του εσωτερικού 

αέρα, που υπερβαίνουν τα συνιστώµενα πρότυπα της ΠΟΥ1. Για παράδειγµα, τα 

τοπικά συστήµατα θέρµανσης που λειτουργούν µε άνθρακα και οι κινητήρες και 

εγκαταστάσεις καύσης αποτελούν σηµαντικές πηγές µεταλλαξιογόνων και 

καρκινογόνων πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (PAH) και 

επικίνδυνων εκποµπών σωµατιδίων (PM 10, PM2,5 και PM1). Η δράση είναι 

ιδιαίτερα αναγκαία σε περιοχές, όπως οι πόλεις, όπου οι άνθρωποι, ιδίως ευαίσθητες 

ή ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, και τα οικοσυστήµατα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα 

ρύπων ▌. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα υγιεινό περιβάλλον για όλους, τα 

τοπικά µέτρα θα πρέπει να συµπληρωθούν από την δέουσα πολιτική τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. 

44. Η πρόσβαση σε νερό ικανοποιητικής ποιότητας παραµένει προβληµατική σε 

ορισµένες αγροτικές περιοχές της Ένωσης. Εντούτοις η διασφάλιση της καλής 

ποιότητας των ευρωπαϊκών υδάτων κολύµβησης ωφελεί τόσο την ανθρώπινη υγεία, 

όσο και την τουριστική βιοµηχανία της Ένωσης. Η ανθρώπινη υγεία και η 

οικονοµική δραστηριότητα υφίστανται συχνότερα τις δυσµενείς συνέπειες των 

πληµµυρών και της ξηρασίας, εν µέρει εξαιτίας των αλλαγών του υδρολογικού 

κύκλου και των χρήσεων γης. 

                                                 
1  SOER 2010. 
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45. Η αδυναµία πλήρους εφαρµογής της υφιστάµενης πολιτικής εµποδίζει την Ένωση να 

επιτύχει επαρκή πρότυπα ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδάτων. Η 

Ένωση θα επικαιροποιεί τους στόχους ανάλογα µε τις πλέον πρόσφατες 

επιστηµονικές εξελίξεις και θα επιδιώκει ενεργότερα να εξασφαλίσει συνέργειες µε 

άλλους στόχους της πολιτικής σε τοµείς όπως η κλιµατική αλλαγή, η κινητικότητα 

και οι µεταφορές, η βιοποικιλότητα και το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον. Για 

παράδειγµα, η µείωση ορισµένων ατµοσφαιρικών ρύπων, συµπεριλαµβανοµένων 

των βραχύβιων κλιµατικών ρύπων, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στον µετριασµό 

της κλιµατικής αλλαγής. Οι περαιτέρω εργασίες προς την κατεύθυνση αυτή θα 

τροφοδοτηθούν µε στοιχεία προερχόµενα από διεξοδική επανεξέταση της ενωσιακής 

νοµοθεσίας για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και από την εφαρµογή του 

προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης. 

46. Η αντιµετώπιση της ρύπανσης στην πηγή εξακολουθεί να έχει προτεραιότητα και µε 

την εφαρµογή της οδηγίας για τις βιοµηχανικές εκποµπές θα µειωθούν περαιτέρω οι 

εκποµπές από µεγάλους βιοµηχανικούς κλάδους. Η επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται στον χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών θα 

οδηγήσει επίσης σε µια πιο βιώσιµη κινητικότητα στην Ένωση, µε αποτέλεσµα να 

αντιµετωπιστεί µια σηµαντική πηγή θορύβου και τοπικής ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

47. Τα διαθέσιµα δεδοµένα σχετικά µε την µακροχρόνια µέση έκθεση δείχνουν ότι το 

65% των Ευρωπαίων που ζουν σε µεγάλες αστικές περιοχές εκτίθενται σε υψηλά 

επίπεδα θορύβου1 και άνω του 20% σε επίπεδα νυκτερινού θορύβου που έχουν 

συχνά δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία. 

                                                 
1  Ως «υψηλά επίπεδα θορύβου» ορίζονται τα επίπεδα θορύβου που υπερβαίνουν τα 

55dB Lden και τα 50dB Lnight. 
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48. Η οριζόντια νοµοθεσία περί των χηµικών προϊόντων (κανονισµοί για το REACH1 
και για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία2), καθώς και η 
νοµοθεσία για τα βιοκτόνα3 και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα4, παρέχει βασική 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, διασφαλίζει τη 
σταθερότητα και την προβλεψιµότητα για τους οικονοµικούς φορείς και προάγει 
την υιοθέτηση των εξελισσόµενων µεθόδων δοκιµών χωρίς χρήση ζώων. Ωστόσο, 
παραµένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τις συνολικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον από τις συνδυασµένες επιδράσεις διαφορετικών χηµικών 
ουσιών (µείγµατα), τα νανοϋλικά, τις χηµικές ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό 
(ορµονικό) σύστηµα (ενδοκρινικοί διαταράκτες) και τις χηµικές ουσίες που 
περιέχονται σε προϊόντα. Η έρευνα καταδεικνύει ότι ορισµένες χηµικές ουσίες 
έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που µπορεί να έχουν ορισµένες 
δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία και το περιβάλλον, µεταξύ άλλων, όσον αφορά 
στην ανάπτυξη των παιδιών, δυνητικά ακόµη και σε πολύ χαµηλές δόσεις, και 
εποµένως πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον πρέπει να ληφθούν σχετικά προληπτικά 
µέτρα για τις επιδράσεις αυτές. Υπό αυτά τα δεδοµένα, πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι, έως το 2020, όλες οι σχετικές ουσίες που 
προκαλούν πολύ σοβαρές ανησυχίες, συµπεριλαµβανοµένων των ουσιών που 
έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, θα έχουν συµπεριληφθεί στον κατάλογο 
υποψήφιων ουσιών του REACH. Υπάρχει ανάγκη για δράση µε σκοπό την 
αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων, ιδιαίτερα προκειµένου να επιτύχει η Ένωση 
τον στόχο που συµφωνήθηκε στην παγκόσµια σύνοδο κορυφής για την αειφόρο 
ανάπτυξη του 2002, ▌ επιβεβαιώθηκε στη διάσκεψη Ρίο+20 και αναγνωρίστηκε 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς 
των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών 
Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).  

2  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και 
την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1). 

3  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας 
Μαΐου 2012 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 
27.6.2012, σ. 1). 

4  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την 
κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 1). 
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επίσης ως στόχος της στρατηγικής προσέγγισης της διεθνούς διαχείρισης των 
χηµικών ουσιών, να έχει διασφαλιστεί έως το 2020 «η ελαχιστοποίηση των 
σηµαντικών δυσµενών επιδράσεων» των χηµικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, και να ανταποκρίνεται στα νέα και αναδυόµενα ζητήµατα και 
προκλήσεις µε αποτελεσµατικό, αποδοτικό, συνεκτικό και συντονισµένο τρόπο.  
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 Η Ένωση θα αναπτύξει περαιτέρω και θα εφαρµόσει προσεγγίσεις για την 

αντιµετώπιση των συνδυασµένων επιδράσεων των χηµικών ουσιών και των 

ανησυχιών όσον αφορά την ασφάλεια που πηγάζουν από τους ενδοκρινικούς 

διαταράκτες σε όλη τη σχετική νοµοθεσία της Ένωσης. Ιδιαίτερα, η Ένωση θα 

αναπτύξει εναρµονισµένα και βασιζόµενα στην επικινδυνότητα κριτήρια για τον 

προσδιορισµό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Η Ένωση θα διαµορφώσει επίσης 

µια συνολική προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε επικίνδυνες 

ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα ▌. 

Η ασφάλεια και η αειφόρος διαχείριση των νανοϋλικών και υλικών µε παρόµοιες 

ιδιότητες θα εξασφαλιστούν στο πλαίσιο µιας συνολικής προσέγγισης που 

περιλαµβάνει εκτίµηση και διαχείριση κινδύνων, πληροφόρηση και παρακολούθηση. 

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά µε τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν στο 

περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου υλικά που περιέχουν σωµατίδια τα οποία 

λόγω του µεγέθους τους δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ορισµού των 

νανοϋλικών αλλά µπορεί να έχουν παρόµοιες ιδιότητες µε τα νανοϋλικά. Τέτοιες 

ανησυχίες θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω στη σχεδιαζόµενη επανεξέταση του 

ορισµού των νανοϋλικών από την Επιτροπή το 2014 βάσει της κτηθείσας πείρας 

και των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Ο συνδυασµός των εν λόγω 

προσεγγίσεων θα εµπλουτίσει τη βάση των γνώσεων σχετικά µε τις χηµικές ουσίες 

και θα παράσχει ένα προβλέψιµο πλαίσιο που θα κατευθύνει την ανάπτυξη πιο 

αειφόρων λύσεων. 
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49. Εν τω µεταξύ, η αναπτυσσόµενη αγορά προϊόντων, χηµικών ουσιών και υλικών 

βιολογικής βάσης µπορεί να προσφέρει πλεονεκτήµατα, όπως µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου και νέες ευκαιρίες στην αγορά, αλλά χρειάζεται προσοχή 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο πλήρης κύκλος ζωής των προϊόντων αυτών είναι 

αειφόρος και δεν επιτείνει τον ανταγωνισµό για γη ή νερό ούτε αυξάνει τα επίπεδα 

εκποµπών. 

50. Η κλιµατική αλλαγή θα επιδεινώσει περαιτέρω τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, 

προκαλώντας παρατεταµένες ξηρασίες και καύσωνες, πληµµύρες, καταιγίδες ▌, 

δασικές πυρκαγιές, διάβρωση του εδάφους και των ακτών, καθώς και νέες ή πιο 

λοιµογόνες µορφές των ασθενειών του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών. Θα 

πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα που να εξασφαλίζουν ότι η Ένωση είναι επαρκώς 

προετοιµασµένη για την αντιµετώπιση των πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες 

οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή, και να ενισχύουν την περιβαλλοντική, 

οικονοµική και κοινωνική ανθεκτικότητά της. ∆εδοµένου ότι πολλοί τοµείς 

υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής, οι παράµετροι της προσαρµογής και της διαχείρισης του 

κινδύνου φυσικών καταστροφών πρέπει να ενσωµατωθούν περαιτέρω στις πολιτικές 

της Ένωσης. 
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51. Επιπλέον, τα µέτρα για την ενίσχυση της οικολογικής και κλιµατικής 

ανθεκτικότητας, όπως η αποκατάσταση οικοσυστηµάτων και η πράσινη υποδοµή, 

µπορούν να αποφέρουν σηµαντικά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη, µεταξύ άλλων και 

για τη δηµόσια υγεία. Χρειάζεται επαρκής διαχείριση των συνεργειών και των 

δυνητικών συµβιβασµών µεταξύ των κλιµατικών και άλλων περιβαλλοντικών 

στόχων, όπως η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα. Για παράδειγµα, ▌ η µετάβαση 

προς τη χρήση ορισµένων καυσίµων χαµηλότερων επιπέδων ανθρακούχων 

εκποµπών µε κριτήρια που αφορούν το κλίµα ή την ασφάλεια του εφοδιασµού θα 

µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές αυξήσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων και 

των επικίνδυνων εκποµπών, ιδιαίτερα λόγω απουσίας κατάλληλων τεχνολογιών 

µείωσης των εκποµπών. 

52. Για την προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και 

κινδύνους για την υγεία και την ευηµερία, το 7ο Π∆Π εξασφαλίζει τα εξής, έως το 

2020: 

α) σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του εξωτερικού αέρα στην Ένωση για να 

προσεγγιστούν τα επίπεδα που συνιστά ο ΠΟΥ και, ταυτόχρονα βελτίωση 

της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, βάσει των κατευθυντηρίων γραµµών 

του ΠΟΥ· 
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β) σηµαντική µείωση της ηχορρύπανσης στην Ένωση για να προσεγγιστούν τα 

επίπεδα που συνιστά ο ΠΟΥ· 

γ) οι πολίτες ολόκληρης της Ένωσης επωφελούνται από αυστηρά πρότυπα για 

ασφαλές πόσιµο νερό και ασφαλή ύδατα κολύµβησης· 

δ) αποτελεσµατική αντιµετώπιση, σε όλη τη σχετική νοµοθεσία της Ένωσης, 

των συνδυασµένων επιδράσεων των χηµικών ουσιών και των ανησυχιών για 

την ασφάλεια που σχετίζονται µε τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και 

εκτίµηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία, 

ιδιαίτερα σε σχέση µε τα παιδιά, που συνδέονται µε τη χρήση επικίνδυνων 

ουσιών συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών ουσιών που περιέχονται σε 

προϊόντα. Καθορισµός µακροπρόθεσµων δράσεων µε σκοπό την επίτευξη 

του στόχου ενός µη τοξικού περιβάλλοντος· 
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δα)  απουσία επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου ή απαράδεκτης 

επίδρασης στο περιβάλλον από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

και αειφόρος χρήση των εν λόγω προϊόντων· 

ε) αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ανησυχιών για την ασφάλεια που 

σχετίζονται µε τα νανοϋλικά και τα υλικά µε παρόµοιες ιδιότητες, στο 

πλαίσιο συνεκτικής προσέγγισης των νοµοθετικών πράξεων· 

στ) καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την προσαρµογή στις επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) εφαρµογή της επικαιροποιηµένης πολιτικής της Ένωσης για την ποιότητα του 

ατµοσφαιρικού αέρα, σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές 

γνώσεις, και ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων για την καταπολέµηση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών 

µεταξύ των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα· 
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ii) εφαρµογή της επικαιροποιηµένης πολιτικής της Ένωσης για τον θόρυβο, µε 

βάση τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές γνώσεις, καθώς και µέτρων για τη 

µείωση του θορύβου στην πηγή, συµπεριλαµβανοµένων βελτιώσεων στον 

πολεοδοµικό σχεδιασµό· 

iii) ώθηση στις προσπάθειες εφαρµογής της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, της 

οδηγίας για τα ύδατα κολύµβησης1 και της οδηγίας για το πόσιµο νερό2, ιδίως 

για τους µικρούς προµηθευτές πόσιµου νερού ▌· 

iv) συνέχιση της εφαρµογής του κανονισµού REACH για να διασφαλιστεί 

υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 

καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία χηµικών ουσιών εντός της εσωτερικής 

αγοράς και ταυτόχρονα να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα και η 

καινοτοµία, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών των ΜΜΕ. 

Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής για µη τοξικό περιβάλλον έως το 2018, 

η οποία ευνοεί την καινοτοµία για αειφόρα υποκατάστατα και την ανάπτυξή 

τους, συµπεριλαµβανοµένων µη χηµικών λύσεων, βάσει οριζόντιων µέτρων 

που πρέπει να ληφθούν έως το 2015 για να εξασφαλιστούν τα ακόλουθα: 1) η 

ασφάλεια κατασκευαζόµενων νανοϋλικών και υλικών µε παρόµοιες 

ιδιότητες· 2) η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες· 

3) ενδεδειγµένες ρυθµιστικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση 

συνδυασµένων επιπτώσεων χηµικών ουσιών και 4) η ελαχιστοποίηση της 

έκθεσης σε χηµικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα, 

συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, εισαγόµενων προϊόντων, µε σκοπό 

την προώθηση µη τοξικών κύκλων υλικών και τη µείωση της έκθεσης σε 

βλαβερές ουσίες σε εσωτερικούς χώρους· 

                                                 
1  Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 

Φεβρουαρίου 2006, σχετικά µε τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 
κολύµβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 
37).  

2  Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).  
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iva) παρακολούθηση της εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την 

αειφόρο χρήση βιοκτόνων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

επανεξέτασή της, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,  ώστε να επικαιροποιείται 

σύµφωνα µε τις νεότερες επιστηµονικές γνώσεις· 

v) έγκριση και εφαρµογή στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρµογή στην 

κλιµατική αλλαγή, η οποία περιλαµβάνει την ενσωµάτωση των παραµέτρων 

της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή και της διαχείρισης φυσικών 

καταστροφών στις βασικές πρωτοβουλίες και τοµείς άσκησης πολιτικής της 

Ένωσης. 
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ΤΟ ΕΥΝΟΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

53. Για την επίτευξη των ανωτέρω θεµατικών στόχων προτεραιότητας απαιτείται ένα 

ευνοϊκό πλαίσιο υλοποίησης που να στηρίζει την αποτελεσµατική δράση. Θα 

ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση τεσσάρων βασικών πυλώνων του εν λόγω ευνοϊκού 

πλαισίου υλοποίησης: βελτίωση του τρόπου εφαρµογής της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας της Ένωσης σε όλους τους τοµείς, ενίσχυση της βάσης επιστηµονικών 

γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική, διασφάλιση 

των επενδύσεων και παροχή των κατάλληλων κινήτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και, τέλος, βελτίωση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής 

διάστασης και της συνοχής των πολιτικών, τόσο στο εσωτερικό της περιβαλλοντικής 

πολιτικής, όσο και µεταξύ αυτής και άλλων πολιτικών. Αυτά τα οριζόντια µέτρα θα 

ωφελήσουν την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης πέραν του πεδίου εφαρµογής 

και του χρονοδιαγράµµατος του 7ου Π∆Π. 

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 4: Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας της Ένωσης µέσω βελτίωσης της εφαρµογής της 
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54. Πέρα από τα σηµαντικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον, τα οφέλη από τη 

διασφάλιση της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης στην 

πράξη είναι τριπλά: διαµόρφωση όρων ισότιµου ανταγωνισµού για τους 

οικονοµικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, 

ενθάρρυνση της καινοτοµίας και προώθηση πλεονεκτηµάτων του πρωτοπόρου (first 

mover) για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε πολλούς τοµείς. Αντίθετα, το κόστος που 

συνεπάγεται η αδυναµία εφαρµογής της νοµοθεσίας είναι υψηλό, υπολογιζόµενο 

χονδρικά σε περίπου 50 δισεκατοµµύρια EUR ετησίως, συµπεριλαµβανοµένων των 

δαπανών που σχετίζονται µε υποθέσεις παράβασης1. Μόνο το 2009 κινήθηκαν 451 

διαδικασίες για παράβαση που αφορούσαν τη νοµοθεσία της Ένωσης για το 

περιβάλλον, ενώ το 2011 καταγράφηκαν περαιτέρω 299 διαδικασίες και 

κινήθηκαν επιπλέον 114 νέες διαδικασίες2, αριθµοί που καθιστούν το 

περιβαλλοντικό κεκτηµένο τον τοµέα της νοµοθεσίας της Ένωσης µε τις 

περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει. Η Επιτροπή δέχεται επίσης πλήθος 

καταγγελιών απευθείας από πολίτες της Ένωσης, για πολλές από τις οποίες το 

καταλληλότερο επίπεδο υποβολής θα ήταν το εθνικό ή το τοπικό. 

55. Θα πρέπει εποµένως να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα κατά τα επόµενα έτη στη 

βελτίωση της εφαρµογής του ενωσιακού κεκτηµένου στον τοµέα του περιβάλλοντος 

σε επίπεδο κρατών µελών. Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ και εντός των 

κρατών µελών ως προς την εφαρµογή. Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι 

εµπλεκόµενοι στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε ενωσιακό, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις γνώσεις, τα εργαλεία και την ικανότητα να 

βελτιώσουν την αποκόµιση των οφελών από τη συγκεκριµένη νοµοθεσία και να 

βελτιώσουν τη διαχείριση της διαδικασίας επιβολής. 

                                                 
1 The costs of not implementing the environmental acquis (Το κόστος της µη εφαρµογής 

του περιβαλλοντικού κεκτηµένου) (COWI, 2011). 
2  29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρµογής του δικαίου της ΕΕ (2011) 

(COM(2012)0714). 
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56. Ο µεγάλος αριθµός παραβάσεων, καταγγελιών και αναφορών στον τοµέα του 

περιβάλλοντος δείχνει την ανάγκη για ένα αποτελεσµατικό και πρακτικά 

εφαρµόσιµο σύστηµα ελέγχων και ισοζυγίων σε εθνικό επίπεδο που να διευκολύνει 

τον εντοπισµό και την επίλυση των προβληµάτων εφαρµογής, παράλληλα µε µέτρα 

για την αποτροπή τους, όπως π.χ. η σύνδεση µεταξύ των επιφορτισµένων µε την 

εφαρµογή διοικήσεων και των εµπειρογνωµόνων καθ’ όλο το στάδιο ανάπτυξης 

της πολιτικής. Εν προκειµένω, οι προσπάθειες κατά την περίοδο έως το 2020 θα 

επικεντρωθούν στην επίτευξη βελτιώσεων σε τέσσερα βασικά πεδία. 

57. Πρώτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος συγκέντρωσης και διάδοσης των γνώσεων σχετικά 

µε την εφαρµογή για να διευκολυνθεί η πλήρης κατανόηση, από το ευρύ κοινό και 

τους επαγγελµατίες του τοµέα του περιβάλλοντος, του σκοπού και του οφέλους της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης και του τρόπου µε τον οποίο οι εθνικές 

και οι τοπικές διοικήσεις εφαρµόζουν τις δεσµεύσεις της Ένωσης1. Η κατάλληλη 

χρήση των διαθέσιµων επιγραµµικών εργαλείων θα µπορούσε να συµβάλει στην 

επίτευξη αυτού του στόχου. Για ειδικά προβλήµατα εφαρµογής που αντιµετωπίζουν 

µεµονωµένα κράτη µέλη θα παρέχεται στοχευµένη βοήθεια, κατά τρόπο ανάλογο µε 

την εξατοµικευµένη προσέγγιση που ακολουθείται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 

Εξαµήνου. Για παράδειγµα, θα συνάπτονται συµφωνίες εταιρικής σχέσης για την 

εφαρµογή µεταξύ της Επιτροπής και µεµονωµένων κρατών µελών, οι οποίες θα 

καλύπτουν ζητήµατα όπως η εξεύρεση πηγών χρηµατοδοτικής στήριξης της 

εφαρµογής και τα βελτιωµένα πληροφορικά συστήµατα για την παρακολούθηση της 

προόδου. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα αυτής της 

προσέγγισης, τα κράτη µέλη θα πρέπει, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις 

διοικητικές τους ρυθµίσεις, να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών. Η τεχνική πλατφόρµα συνεργασίας για το περιβάλλον που 

δηµιουργήθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Επιτροπή θα 

διευκολύνει τον διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών µε σκοπό τη βελτίωση 

της εφαρµογής της νοµοθεσίας σε τοπικό επίπεδο. 

                                                 
1 COM(2012)0095. 
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58. ∆εύτερον, η Ένωση θα επεκτείνει τις απαιτήσεις για ελέγχους και επιτήρηση στο 

ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης και θα αναπτύξει περαιτέρω το 

δυναµικό στήριξης των ελέγχων σε επίπεδο Ένωσης, αξιοποιώντας τις 

υφιστάµενες δοµές, µεταξύ άλλων, για την ικανοποίηση αιτήσεων συνδροµής των 

κρατών µελών, για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν 

βάσιµοι λόγοι ανησυχίας και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε ολόκληρη την 

Ένωση. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η ενισχυµένη αξιολόγηση από οµότιµους και 

η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και ρυθµίσεις για τη διενέργεια κοινών 

ελέγχων στο εσωτερικό των κρατών µελών κατόπιν αιτήσεώς τους. 

59. Τρίτον, θα βελτιωθεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο τρόπος χειρισµού και 

διεκπεραίωσης, σε εθνικό επίπεδο, των καταγγελιών που αφορούν την εφαρµογή της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης. 

60. Τέταρτον, οι πολίτες της Ένωσης θα έχουν αποτελεσµατική πρόσβαση στη 

∆ικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα και θα απολαύουν αποτελεσµατικής νοµικής 

προστασίας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Aarhus και τις εξελίξεις που 

δροµολόγησε η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας καθώς και µε την 

πρόσφατη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προωθηθεί 

επίσης η εξώδικη επίλυση διαφορών αντί της προσφυγής στα δικαστήρια. 
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61. Το γενικό πρότυπο περιβαλλοντικής διακυβέρνησης ανά την Ένωση θα βελτιωθεί 

περαιτέρω µε την ενίσχυση της συνεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και σε 

διεθνές επίπεδο, µεταξύ των επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στην 

προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων κυβερνητικών δικηγόρων, 

εισαγγελέων, διαµεσολαβητών, δικαστών και επιθεωρητών, όπως το ∆ίκτυο της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης για την εφαρµογή και την επιβολή του δικαίου του 

περιβάλλοντος (IMPEL), και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών 

µεταξύ αυτών των επαγγελµατιών. 

62. Επιπλέον της παροχής βοήθειας στα κράτη µέλη για να βελτιώσουν τη 

συµµόρφωση1, η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει τις προσπάθειες που της 

αναλογούν για να εξασφαλίσει ότι η νοµοθεσία ▌ απηχεί τις πλέον πρόσφατες 

επιστηµονικές εξελίξεις, λαµβάνει υπόψη τις εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί σε 

επίπεδο κρατών µελών κατά την υλοποίηση των δεσµεύσεων της Ένωσης και 

είναι συνεκτική και κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κατά 

κανόνα, οι νοµικές υποχρεώσεις που είναι επαρκώς σαφείς και ακριβείς και εφόσον 

η εναρµονισµένη εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη θεωρείται ότι είναι ο πλέον 

αποτελεσµατικός τρόπος για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, θα 

κατοχυρώνονται σε κανονισµούς, οι οποίοι παράγουν άµεσα και µετρήσιµα 

αποτελέσµατα και περιορίζουν τις διαφορές στην εφαρµογή. Η Επιτροπή θα αυξήσει 

τη χρήση πινάκων αποτελεσµάτων και άλλων µέσων δηµοσιοποιούµενης 

παρακολούθησης της προόδου των κρατών µελών όσον αφορά την εφαρµογή 

συγκεκριµένων νοµοθετικών πράξεων. 

                                                 
1 COM(2008)0773. 
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63. Προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της 

Ένωσης µέσω βελτίωσης της εφαρµογής της, το 7ο Π∆Π εξασφαλίζει τα εξής, έως 

το 2020: 

α) πρόσβαση του κοινού σε σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση του Aarhus· 

β) αύξηση της συµµόρφωσης µε συγκεκριµένες νοµοθετικές πράξεις για το 

περιβάλλον· 

γ) ▌ επιβολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης και διασφάλιση όρων ισότιµου ανταγωνισµού στην εσωτερική 

αγορά· 

δ) ενίσχυση της πίστης και της εµπιστοσύνης των πολιτών στο περιβαλλοντικό 

δίκαιο της Ένωσης και της επιβολής του· 

ε) διευκόλυνση της τήρησης της αρχής της αποτελεσµατικής νοµικής προστασίας 

των πολιτών και των οργανώσεών τους. 
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Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) µέριµνα ώστε συστήµατα, σε εθνικό επίπεδο, να διαδίδουν ενεργά 

πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας της Ένωσης, σε συνδυασµό µε επισκόπηση, σε ενωσιακό επίπεδο, 

των επιδόσεων των επιµέρους κρατών µελών· 

ii) σύναψη συµφωνιών εταιρικής σχέσης για την εφαρµογή, σε εθελοντική βάση, 

µεταξύ κρατών µελών και της Επιτροπής, ενδεχοµένως µε τοπική και 

περιφερειακή συµµετοχή· 

iii) επέκταση τωνδεσµευτικών κριτηρίων για αποτελεσµατικές επιθεωρήσεις και 

επιτήρηση από µέρους των κρατών µελών στο ευρύτερο περιβαλλοντικό 

δίκαιο της Ένωσης και περαιτέρω ανάπτυξη του δυναµικού στήριξης των 

επιθεωρήσεων σε ενωσιακό επίπεδο, µε την αξιοποίηση υφιστάµενων δοµών 

και µε την υποστήριξη δικτύων επαγγελµατιών, όπως το IMPEL, και 

ενίσχυση των αξιολογήσεων από οµότιµους και την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, µε σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας των επιθεωρήσεων· 
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iv) εξασφάλιση συνεπών και αποτελεσµατικών µηχανισµών σε εθνικό επίπεδο για 

τον χειρισµό των καταγγελιών που αφορούν την εφαρµογή της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της Ένωσης· 

v) εξασφάλιση της αντιστοιχίας των εθνικών διατάξεων περί πρόσβασης στη 

∆ικαιοσύνη µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προώθηση της εξώδικης επίλυσης διαφορών ως µέσου εξεύρεσης 

συµβιβαστικών και αποτελεσµατικών λύσεων για τις διαφορές στον τοµέα του 

περιβάλλοντος. 

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 5: Βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων 

για την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης 

64. ▌ Η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος και σε δεδοµένα, δείκτες και εκτιµήσεις που συνδέονται µε την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ένωσης, καθώς και σε επίσηµη επιστηµονική έρευνα 

και πρωτοβουλίες συµµετοχής των πολιτών στο επιστηµονικό έργο. Έχει σηµειωθεί 

σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση αυτής της βάσης γνώσεων, την 

ευαισθητοποίηση και την αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτικών ιθυνόντων και 

του κοινού στα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η πολιτική, συµπεριλαµβανοµένων 

πολιτικών στις οποίες εφαρµόζεται η αρχή της προφύλαξης. Αυτό έχει διευκολύνει 

την καλύτερη κατανόηση των περίπλοκων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

προκλήσεων ▌. 
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65. Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο για την περαιτέρω 

ενίσχυση και βελτίωση της διεπαφής επιστήµης-πολιτικής και της συµµετοχής των 

πολιτών, π.χ. µέσω του διορισµού επιστηµονικών αρχισυµβούλων, όπως έχουν ήδη 

πράξει η Επιτροπή και ορισµένα κράτη µέλη, ή µε την καλύτερη αξιοποίηση 

ιδρυµάτων ή φορέων που ειδικεύονται στην προσαρµογή των επιστηµονικών 

γνώσεων για τη δηµόσια πολιτική, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

Περιβάλλοντος, καθώς και το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πληροφοριών και 

Παρατηρήσεων σχετικά µε το Περιβάλλον (EIONET). 

66. Ωστόσο, ο ρυθµός των σύγχρονων εξελίξεων και οι αβεβαιότητες που περιβάλλουν 

τις πιθανές µελλοντικές τάσεις απαιτούν περαιτέρω µέτρα για τη διατήρηση και την 

ενίσχυση της εν λόγω βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι η πολιτική στην Ένωση εξακολουθεί να στηρίζεται στην καλή 

κατανόηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, των πιθανών επιλογών απόκρισης 

και των συνεπειών τους. 
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67. Τις τελευταίες δεκαετίες σηµειώθηκαν βελτιώσεις στον τρόπο συλλογής και 

χρησιµοποίησης των περιβαλλοντικών πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, σε 

ενωσιακό και εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και παγκοσµίως. 

Ωστόσο, η συλλογή και η ποιότητα δεδοµένων εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

διακυµάνσεις, ενώ η πληθώρα πηγών µπορεί να δυσχεράνει την πρόσβαση σε 

δεδοµένα. Χρειάζονται εποµένως συνεχείς επενδύσεις για να εξασφαλιστεί η 

διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων και δεικτών διασφαλισµένης 

ποιότητας, στα οποία να έχουν πρόσβαση όσοι µετέχουν στη χάραξη και την 

εφαρµογή πολιτικής. Είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν συστήµατα περιβαλλοντικών 

πληροφοριών που να καθιστούν δυνατή την εύκολη ενσωµάτωση των νέων 

πληροφοριών για αναδυόµενα θέµατα. Θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η 

ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων σε ενωσιακή κλίµακα µε την πρόβλεψη 

αρκετής ευελιξίας ώστε να συµπεριληφθούν νέοι τοµείς. 
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68. Η περαιτέρω εφαρµογή της αρχής «εφάπαξ παραγωγή, συχνή χρησιµοποίηση» του 

ενιαίου συστήµατος πληροφοριών για το περιβάλλον1, καθώς και των κοινών 

προσεγγίσεων και προτύπων για την απόκτηση και την αντιπαραβολή συνεκτικών 

χωρικών πληροφοριών στο πλαίσιο των συστηµάτων INSPIRE2 και Copernicus3, 

καθώς και άλλων συστηµάτων πληροφοριών για το περιβάλλον για την Ευρώπη 

(όπως το σύστηµα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE) και 

το σύστηµα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE)), όπως επίσης οι 

προσπάθειες για τον εξορθολογισµό των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάσει 

διαφορετικών νοµοθετικών πράξεων, θα συµβάλουν στην αποφυγή της επανάληψης 

προσπαθειών και στην εξάλειψη του περιττού διοικητικού φόρτου για τις δηµόσιες 

αρχές. Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί πρόοδος µε σκοπό τη βελτίωση της 

διαθεσιµότητας και εναρµόνισης των στατιστικών στοιχείων, 

συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων για τα απόβλητα. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

παρέχουν στο κοινό καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται 

για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων, προγραµµάτων και 

έργων (π.χ. µέσω εκτιµήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή στρατηγικών 

περιβαλλοντικών εκτιµήσεων). 

                                                 
1 COM(2008)0046. 
2 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης 

Μαρτίου 2007 για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1). 

3 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 22ας Σεπτεµβρίου 2010 για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα παρακολούθησης της γης 
(GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 
1) και COM(2013)0312 για πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος Copernicus και την κατάργηση 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 911/2010. 
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69. Εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά στις γνώσεις, ορισµένα από τα οποία 

είναι συναφή µε τους στόχους προτεραιότητας του 7ου Π∆Π. Συνεπώς, η επένδυση 

σε περαιτέρω συλλογή δεδοµένων και έρευνα για τη συµπλήρωση των κενών αυτών 

έχει ουσιαστική σηµασία προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι δηµόσιες αρχές και οι 

επιχειρήσεις διαθέτουν στερεή βάση για τη λήψη αποφάσεων που θα 

αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πραγµατικά κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη και κόστος. Πέντε κενά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής: 

1) κενά δεδοµένων και γνώσεων -απαιτούνται, αφενός, προηγµένη έρευνα µε 

σκοπό τη συµπλήρωση τέτοιων κενών και, αφετέρου, κατάλληλα εργαλεία 

µοντελοποίησης, για την πληρέστερη κατανόηση περίπλοκων ζητηµάτων που 

αφορούν περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 

και των φυσικών καταστροφών, οι συνέπειες της απώλειας ειδών για τις 

οικοσυστηµικές υπηρεσίες, οι περιβαλλοντικές τιµές κατωφλίου και τα σηµεία 

ανατροπής της οικολογικής ισορροπίας. Μολονότι τα διαθέσιµα αποδεικτικά 

στοιχεία δικαιολογούν απόλυτα την προφυλακτική δράση στα συγκεκριµένα 

πεδία, η περαιτέρω έρευνα µε αντικείµενο τα πλανητικά όρια, τους 

συστηµικούς κινδύνους και την ικανότητα της κοινωνίας µας να τους 

αντιµετωπίζει, θα υποστηρίξει τη διαµόρφωση των πιο ενδεδειγµένων 

αποκρίσεων. Αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει επενδύσεις στη συµπλήρωση 

κενών των δεδοµένων και των γνώσεων, στη χαρτογράφηση και την 

αξιολόγηση των οικοσυστηµικών υπηρεσιών, στην κατανόηση του ρόλου της 

βιοποικιλότητας στην υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών καθώς και του τρόπου 

µε τον οποίο η βιοποικιλότητα προσαρµόζεται στην κλιµατική αλλαγή και του 

τρόπου µε τον οποίο η απώλεια της βιοποικιλότητας επιδρά στην ανθρώπινη 

υγεία· 
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2) η µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία χωρίς αποκλεισµούς απαιτεί τη δέουσα 

συνεκτίµηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των κοινωνικοοικονοµικών και των 

περιβαλλοντικών παραγόντων. Η καλύτερη κατανόηση των προτύπων 

αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής, του τρόπου µε τον οποίο µπορεί να 

συνεκτιµώνται ακριβέστερα το κόστος και τα οφέλη της δράσης και το κόστος 

της αδράνειας, του τρόπου µε τον οποίο οι αλλαγές στην ατοµική και κοινωνική 

συµπεριφορά συµβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών αποτελεσµάτων και 

του τρόπου µε τον οποίο το ευρωπαϊκό περιβάλλον επηρεάζεται από τις 

παγκόσµιες µεγατάσεις µπορεί να διευκολύνει την καλύτερη στόχευση των 

πολιτικών πρωτοβουλιών προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση 

των πόρων και την άµβλυνση της πίεσης στο περιβάλλον· 
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3) υπάρχουν ακόµη αβεβαιότητες σχετικά µε τις επιπτώσεις, στην ανθρώπινη 

υγεία και στο περιβάλλον, των ενδοκρινικών διαταρακτών, τις συνδυασµένες 

επιπτώσεις των χηµικών ουσιών, ορισµένων χηµικών ουσιών που περιέχονται 

σε προϊόντα και ορισµένων νανοϋλικών. Η συµπλήρωση των κενών γνώσης 

που εξακολουθούν να υπάρχουν µπορεί να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και 

να καταστήσει δυνατή την περαιτέρω εξέλιξη του κεκτηµένου περί των 

χηµικών προϊόντων για την καλύτερη στόχευση των πεδίων που προκαλούν 

ανησυχία, και µπορεί να συµβάλει επίσης στην ενθάρρυνση µιας πιο αειφόρου 

προσέγγισης της χρήσης των χηµικών ουσιών. Θα πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόµενο δηµιουργίας βάσης δεδοµένων σε ενωσιακή κλίµακα µε σκοπό 

την αύξηση της διαφάνειας και της ρυθµιστικής εποπτείας των νανοϋλικών. 

Η καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών παραγόντων και των επιπέδων 

έκθεσης που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα 

καθιστούσε δυνατή τη λήψη µέτρων προληπτικής πολιτικής. Η στοχευµένη 

ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση, όταν αυτή δικαιολογείται από την ύπαρξη 

συγκεκριµένων ανησυχιών, µπορεί να παράσχει στις αρχές µια πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα της πραγµατικής έκθεσης του πληθυσµού σε ρύπους, 

ειδικά των ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού, όπως είναι τα παιδιά, και 

µπορεί να παράσχει καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων 

µπορούν να διαµορφώνονται κατάλληλες αποκρίσεις· 
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4)  προκειµένου να αναπτυχθεί µια συνολική προσέγγιση για την 

ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, ιδιαίτερα για ευπαθείς 

οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών και των εγκύων, θα 

δηµιουργηθεί βάση γνώσεων σχετικά µε την έκθεση σε χηµικές ουσίες και 

την τοξικότητά τους. Αυτό, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη κατευθυντηρίων 

γραµµών για τις µεθόδους δοκιµής και τις µεθόδους εκτίµησης των 

κινδύνων θα επιταχύνει την αποτελεσµατική και κατάλληλη λήψη 

αποφάσεων, γεγονός το οποίο θα ευνοήσει την καινοτοµία για αειφόρα 

υποκατάστατα, συµπεριλαµβανοµένων µη χηµικών λύσεων, και την 

ανάπτυξή τους· 

5) για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι τοµείς συµµετέχουν στις προσπάθειες για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής απαιτείται σαφής επισκόπηση της 

µέτρησης των αερίων του θερµοκηπίου, της παρακολούθησής τους και της 

συλλογής των σχετικών δεδοµένων, που είναι επί του παρόντος ελλιπής σε 

βασικούς τοµείς, όπως η γεωργία ▌. 

Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» θα δώσει την ευκαιρία να επικεντρωθούν οι 

ερευνητικές προσπάθειες και να αναπτυχθεί το δυναµικό καινοτοµίας της Ευρώπης, 

καθώς συνενώνει πόρους και γνώσεις από διάφορους τοµείς και επιστηµονικούς 

κλάδους, εντός της Ένωσης και διεθνώς. 
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70. Νέα και αναδυόµενα ζητήµατα που προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις 

ταχύτερες από την πολιτική, όπως τα νανοϋλικά και τα υλικά µε παρόµοιες 

ιδιότητες, οι µη συµβατικές πηγές ενέργειας, η δέσµευση και αποθήκευση 

διοξειδίου του άνθρακα και τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, αποτελούν προκλήσεις 

από πλευράς διαχείρισης κινδύνων και µπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις 

συµφερόντων, αναγκών και προσδοκιών. Αυτό, µε τη σειρά του, µπορεί να οδηγήσει 

σε αυξανόµενη ανησυχία του κοινού και δυνητική εχθρότητα απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες. Είναι εποµένως αναγκαίο να διεξαχθεί ευρύτερος λεπτοµερής 

κοινωνικός διάλογος σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους πιθανούς 

συµβιβασµούς που είµαστε διατεθειµένοι να δεχθούµε, λαµβανοµένων υπόψη των 

ελλιπών ή αβέβαιων κάποιες φορές πληροφοριών για τους αναδυόµενους κινδύνους 

και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίζονται. Με τη συστηµατική 

προσέγγιση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων θα βελτιωθεί η 

ικανότητα της Ένωσης να εντοπίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ενεργεί σχετικά 

µε έγκαιρο τρόπο, καθησυχάζοντας ταυτόχρονα το κοινό. 

71. Προκειµένου να βελτιωθεί η βάση γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την 

περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης, το 7ο Π∆Π εξασφαλίζει τα εξής, έως το 2020: 

α) οι πολιτικοί ιθύνοντες και τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν στη διάθεσή τους 

περισσότερα στοιχεία για τη χάραξη και την εφαρµογή πολιτικών για το 

περιβάλλον και το κλίµα, συµπεριλαµβανοµένης της κατανόησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της 

µέτρησης του κόστους και των οφελών της δράσης και του κόστους της 

αδράνειας· 
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β) µεγάλη βελτίωση της κατανόησης των αναδυόµενων περιβαλλοντικών και 

κλιµατικών κινδύνων και της ικανότητας εκτίµησης και διαχείρισής τους· 

γ) ενίσχυση της διεπαφής επιστήµης-πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης των πολιτών στα δεδοµένα και της 

συµµετοχής των πολιτών στο επιστηµονικό έργο· 

δ)  ενίσχυση της επιρροής της Ένωσης και των κρατών µελών της σε διεθνή 

φόρα επιστήµης-πολιτικής προκειµένου να βελτιωθεί η βάση γνώσεων 

σχετικά µε τη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) συντονισµός, από κοινού αξιοποίηση και προώθηση των ερευνητικών 

προσπαθειών της Ένωσης και των κρατών µελών στην αντιµετώπιση βασικών 

κενών των γνώσεων σχετικά µε το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων των 

κινδύνων υπέρβασης των σηµείων ανατροπής της περιβαλλοντικής 

ισορροπίας και των πλανητικών ορίων· 

ii) υιοθέτηση συστηµατικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης της διαχείρισης 

κινδύνων, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση νέων και 

αναδυόµενων τοµέων πολιτικής και συναφών κινδύνων καθώς και την 

επάρκεια και τη συνοχή των ρυθµιστικών µέτρων. Αυτό θα µπορούσε να 

συµβάλει στην ενθάρρυνση περαιτέρω ερευνών σχετικά µε τους κινδύνους 

νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών· 
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iii) απλούστευση, εξορθολογισµός και εκσυγχρονισµός της συλλογής, διαχείρισης, 

ανταλλαγής και επαναχρησιµοποίησης δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά 

µε το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένης της 

ανάπτυξης και εφαρµογής ενιαίου συστήµατος πληροφοριών για το 

περιβάλλον· 

iiia) ανάπτυξη περιεκτικής βάσης γνώσεων σχετικά µε την έκθεση σε χηµικές 

ουσίες και την τοξικότητά τους, τροφοδοτούµενης µε δεδοµένα που έχουν 

αποκτηθεί, στο µέτρο του δυνατού, µε µεθόδους δοκιµής χωρίς τη χρήση 

ζώων. Συνέχιση της συντονισµένης προσέγγισης της Ένωσης όσον αφορά 

την ανθρώπινη και περιβαλλοντική βιοπαρακολούθηση, 

συµπεριλαµβανοµένης, κατά περίπτωση, της τυποποίησης ερευνητικών 

πρωτοκόλλων και κριτηρίων αξιολόγησης· 

iv)  εντατικοποίηση της συνεργασίας σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο 

σχετικά µε τη διεπαφή πολιτικής-επιστήµης στον τοµέα του περιβάλλοντος. 
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Στόχος προτεραιότητας αριθ. 6: ∆ιασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την 

κλιµατική πολιτική και αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους 

72. Οι προσπάθειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στο 7ο Π∆Π θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς επενδύσεις από δηµόσιες και 

ιδιωτικές πηγές. Ταυτόχρονα, ενώ πολλές χώρες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν 

στην οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η ανάγκη για οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις και η µείωση του δηµοσίου χρέους προσφέρουν νέες ευκαιρίες για 

την ταχεία µετάβαση σε µια ασφαλή και αειφόρο οικονοµία µε αποδοτικότερη 

χρήση των πόρων και χαµηλά επίπεδα ανθρακούχων εκποµπών. 

73. Η προσέλκυση επενδύσεων σε ορισµένους τοµείς είναι σήµερα δύσκολη, ιδιαίτερα 

λόγω της απουσίας ή της στρέβλωσης µηνυµάτων για τις τιµές, η οποία οφείλεται 

στην αδυναµία ορθής εκτίµησης του περιβαλλοντικού κόστους ή στις δηµόσιες 

επιδοτήσεις επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων. 
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74. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της θα πρέπει να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες 

συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την επαρκή αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού 

εξωτερικού κόστους, µεταξύ άλλων, εξασφαλίζοντας τη διαβίβαση των κατάλληλων 

σηµάτων αγοράς στον ιδιωτικό τοµέα, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν δυσµενείς 

κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό συνεπάγεται τη συστηµατικότερη εφαρµογή της αρχής 

«ο ρυπαίνων πληρώνει», ιδιαίτερα µέσω της σταδιακής κατάργησης των 

επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης και κρατών µελών, 

υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, της εφαρµογής µιας προσέγγισης που 

βασίζεται στη δράση, µεταξύ άλλων µέσω του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, και της 

εξέτασης του ενδεχόµενου λήψης φορολογικών µέτρων για τη στήριξη της 

αειφόρου χρήσης των πόρων, όπως π.χ. µετατόπιση της φορολογίας από την 

εργασία στη ρύπανση. ∆εδοµένου ότι οι φυσικοί πόροι σπανίζουν ολοένα και 

περισσότερο, ενδέχεται να αυξηθούν το µίσθωµα και τα κέρδη που συνδέονται µε 

την κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση τους. Η δηµόσια παρέµβαση, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι αυτά τα µισθώµατα δεν είναι υπερβολικά και ότι λαµβάνεται 

υπόψη το εξωτερικό κόστος, θα οδηγήσει σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων 

αυτών και θα συµβάλει στην αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και στη δηµιουργία 

δηµοσίων εσόδων. Οι περιβαλλοντικές και κλιµατικές προτεραιότητες θα ενταχθούν 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, µεταξύ άλλων, µέσω βασικών δεικτών, 

εφόσον οι εν λόγω προτεραιότητες είναι συναφείς µε τις προοπτικές αειφόρου 

οικονοµικής µεγέθυνσης των επιµέρους κρατών µελών στα οποία απευθύνονται 

ειδικές κατά χώρα συστάσεις. Άλλα αγορακεντρικά µέσα, όπως οι ενισχύσεις για 

οικοσυστηµικές υπηρεσίες, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα σε ενωσιακό 

και εθνικό επίπεδο, προκειµένου να παρέχουν κίνητρα για τη συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου. 
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75. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τοµέας, ιδίως οι ΜΜΕ, να 

εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο της 

Ένωσης για αύξηση της συµµετοχής του στις προσπάθειες επίτευξης 

περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων, ιδίως σε σχέση µε δραστηριότητες 

οικοκαινοτοµίας και µε την αφοµοίωση νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει να 

προωθηθούν οι κοινές πρωτοβουλίες δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την 

οικοκαινοτοµία, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συµπράξεων Καινοτοµίας, όπως η 

Σύµπραξη Καινοτοµίας για το νερό1. Με το νέο πλαίσιο καινοτόµων 

χρηµατοδοτικών µέσων2, προβλέπεται να διευκολυνθεί η πρόσβαση του ιδιωτικού 

τοµέα σε χρηµατοδότηση για επενδύσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος, κυρίως για 

τη βιοποικιλότητα και την κλιµατική αλλαγή. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 

περισσότερο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κοινοποιούν περιβαλλοντικές 

πληροφορίες στο πλαίσιο της οικείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, πέραν 

του βαθµού που επιβάλλει η υφιστάµενη νοµοθεσία της Ένωσης3. 

                                                 
1 COM(2012)0216. 
2  COM(2011)0662. 
3 COM(2011)0681. 
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76. Στις προτάσεις που υπέβαλε σχετικά µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο της 

Ένωσης για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή έχει βελτιώσει την ένταξη 

περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων σε όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα της 

Ένωσης ώστε να παρέχουν δυνατότητες για την επίτευξη των σχετικών στόχων από 

τα κράτη µέλη. Έχει επίσης προτείνει την αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε 

το κλίµα, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισµού. Σε καίριους τοµείς 

πολιτικής, όπως η γεωργία, η αγροτική ανάπτυξη και η πολιτική συνοχής, θα 

πρέπει να ενισχυθούν τα κίνητρα για την παροχή επωφελών για το περιβάλλον 

δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών και η χρηµατοδότηση θα πρέπει να συναρτάται 

µε εκ των προτέρων όρους που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, 

συµπεριλαµβανοµένων (συνοδευτικών) µέτρων στήριξης. Αυτό αναµένεται να 

εξασφαλίσει ότι τα κονδύλια δαπανώνται µε αποτελεσµατικότερο τρόπο και 

σύµφωνα µε τους στόχους για το περιβάλλον και το κλίµα. Οι προτάσεις αυτές 

προβλέπουν την αντιστοιχία των πολιτικών της Ένωσης ▌ µε συνεκτικούς 

χρηµατοδοτικούς πόρους για την εφαρµογή και ▌ πρόσθετα κονδύλια για το 

περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, ώστε να αποφέρουν στην πράξη 

συγκεκριµένα και συνεκτικά οφέλη επί τόπου. 

77. Πέραν αυτού του εξορθολογισµού, ▌ το πρόγραµµα LIFE1 θα επιτρέψει τον 

συνδυασµό των κονδυλίων και την πληρέστερη εναρµόνισή τους µε τις 

προτεραιότητες της πολιτικής, µε πιο στρατηγικό και οικονοµικά αποδοτικότερο 

τρόπο, για τη στήριξη περιβαλλοντικών και κλιµατικών µέτρων, µέσω της 

ανάπτυξης σειράς έργων, συµπεριλαµβανοµένων «ολοκληρωµένων έργων». 

                                                 
1 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση Προγράµµατος για το Περιβάλλον και τη ∆ράση για το Κλίµα (LIFE) 
(COM(2011)0874, 2011/0428(COD)). 
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78. Η αυξηµένη εισφορά κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο 

πλαίσιο του Συµφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης του 2012 αποτελεί µια 

επιπλέον πηγή επενδύσεων1 και θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τους 

στόχους της Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίµα. 

79. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 δείχνει ότι, 

αν και διατίθενται σηµαντικά κονδύλια για το περιβάλλον, η απορρόφησή τους σε 

όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα έτη υπήρξε πολύ άνιση, γεγονός που µπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο την επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων και σκοπών. Προκειµένου να 

µην επαναληφθεί αυτό, τα κράτη µέλη πρέπει να εντάξουν περιβαλλοντικούς και 

κλιµατικούς στόχους στις στρατηγικές και στα προγράµµατά τους για τη 

χρηµατοδότηση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της αγροτικής 

ανάπτυξης και της θαλάσσιας πολιτικής, να δώσουν προτεραιότητα στην έγκαιρη 

απορρόφηση της χρηµατοδότησης που διατίθεται για το περιβάλλον και την 

κλιµατική αλλαγή και να ενισχύσουν την ικανότητα των εκτελεστικών φορέων να 

επιτυγχάνουν αποτελεσµατικές έναντι του κόστους και αειφόρες επενδύσεις, ώστε 

να διασφαλιστεί η αναγκαία και κατάλληλη χρηµατοδοτική στήριξη για επενδύσεις 

σε αυτούς τους τοµείς. 

                                                 
1 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 (EUCO 76/2012). 
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80. Επιπλέον, ο εντοπισµός των δαπανών που σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα και το 

κλίµα αποδείχθηκε δυσχερής. Για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη 

των εν λόγω στόχων, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστηµα εντοπισµού και αναφοράς 

σε επίπεδο Ένωσης και κρατών µελών. Η καθιέρωση αυτού του συστήµατος είναι 

σηµαντική για τη συνολική προσπάθεια της Ένωσης που αποσκοπεί σε πολυµερείς 

συµφωνίες για την κλιµατική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Ένωση θα συµβάλλει στη διακυβερνητική διαδικασία που άρχισε στη διάσκεψη 

Ρίο+20 για την εκτίµηση των χρηµατοδοτικών αναγκών και τη διατύπωση 

προτάσεων σχετικά µε επιλογές για µια αποτελεσµατική στρατηγική 

χρηµατοδότησης της αειφόρου ανάπτυξης. 

81. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την εκπόνηση δεικτών παρακολούθησης 

της οικονοµικής προόδου επιπλέον του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και 

συµπληρωµατικών προς αυτό. Η διασφάλιση διαφανών και αειφόρων επενδύσεων 

εξαρτάται από την ορθή αποτίµηση των περιβαλλοντικών αγαθών. Θα χρειαστούν 

περαιτέρω προσπάθειες για τη µέτρηση της αξίας των οικοσυστηµάτων µας και του 

κόστους της καταστροφής τους, σε συνδυασµό µε αντίστοιχα κίνητρα, προκειµένου 

να τροφοδοτούνται µε στοιχεία οι πολιτικές και οι επενδυτικές αποφάσεις. Θα 

πρέπει να ενταθούν οι εργασίες για την ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικών 

λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών και χρηµατικών λογαριασµών 

φυσικού κεφαλαίου και οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Αυτό συντάσσεται µε το 

αποτέλεσµα της διάσκεψης Ρίο+20, στο οποίο αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 

ευρύτερων µέτρων προόδου, που να συµπληρώνουν το ΑΕΠ, για τη µέτρηση της 

ευηµερίας και της αειφορίας. 



 

AM\1007153EL.doc 108/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

82. Για τη διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιµατική 

πολιτική και την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους, το 7ο 

Π∆Π εξασφαλίζει τα εξής, έως το 2020: 

α) επίτευξη των στόχων της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίµα µε 

οικονοµικά αποδοτικό τρόπο και υποστήριξη των στόχων αυτών µε επαρκή 

χρηµατοδότηση· 

β) αύξηση της δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης των δαπανών για το 

περιβάλλον και το κλίµα· 

γ)  δέουσα αποτίµηση της αξίας του φυσικού κεφαλαίου και των 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών, καθώς και του κόστους υποβάθµισής τους και 

συνεκτίµηση αυτών των πτυχών στη χάραξη πολιτικής και στις επενδύσεις. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) άµεση κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον σε επίπεδο 

Ένωσης και κρατών µελών και υποβολή έκθεσης σχετικά µε την πρόοδο 

που επιτυγχάνεται µέσω των εθνικών µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων· 

αύξηση της χρήσης αγορακεντρικών µέσων, όπως οι φορολογικές πολιτικές 

των κρατών µελών, η τιµολόγηση και η επιβολή τελών, και επέκταση των 

αγορών για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, λαµβανοµένων δεόντως 

υπόψη των ενδεχόµενων δυσµενών κοινωνικών επιπτώσεων, µε την εφαρµογή 

µιας προσέγγισης που βασίζεται στη δράση, υπό τη στήριξη και 

παρακολούθηση της Επιτροπής, µεταξύ άλλων, µέσω του Ευρωπαϊκού 

Εξαµήνου· 



 

AM\1007153EL.doc 109/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

ii) διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων και της 

πρόσβασης σε αυτά και χρηµατοδότηση για την οικοκαινοτοµία· 

iii) επαρκής έκφραση περιβαλλοντικών και κλιµατικών προτεραιοτήτων στις 

πολιτικές και στις στρατηγικές χρηµατοδότησης για τη στήριξη της 

οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· 

iv) πραγµατοποίηση ειδικών προσπαθειών για να εξασφαλιστεί η πλήρης και 

αποδοτική χρησιµοποίηση της διαθέσιµης ενωσιακής χρηµατοδότησης για 

περιβαλλοντική δράση, µεταξύ άλλων µε την ουσιαστική βελτίωση της 

έγκαιρης απορρόφησής της βάσει του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου της 

Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 και τη διασφάλιση της διάθεσης του 20% 

του προϋπολογισµού για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την 

προσαρµογή στις επιπτώσεις της, µέσω της ενσωµάτωσης της δράσης για το 

κλίµα και µε τη σύνδεση της χρηµατοδότησης αυτής µε σαφή µέτρα 

σύγκρισης, µε τον καθορισµό στόχων και µε την παρακολούθηση και την 

υποβολή εκθέσεων· 

v) ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και εντοπισµού των 

περιβαλλοντικών δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό της 

Ένωσης, ιδίως όσων δαπανών σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή και τη 

βιοποικιλότητα, το αργότερο το 2014· 



 

AM\1007153EL.doc 110/134 PE519.327v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

vi) ένταξη περιβαλλοντικών και κλιµατικών παραµέτρων στη διαδικασία του 

Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, εφόσον αυτό έχει σηµασία για τις προοπτικές 

αειφόρου οικονοµικής µεγέθυνσης µεµονωµένων κρατών µελών και 

ενδείκνυται για τη διατύπωση ειδικών κατά χώρα συστάσεων· 

vii) εκπόνηση και εφαρµογή εναλλακτικών δεικτών πέραν του ΑΕΠ και 

συµπληρωµατικών προς αυτό, για την παρακολούθηση του βαθµού αειφορίας 

της προόδου µας, και συνέχιση των εργασιών που έχουν ως αντικείµενο την 

ενοποίηση των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών, 

συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής απεικόνισης του φυσικού κεφαλαίου· 

viia) περαιτέρω ανάπτυξη και ενθάρρυνση των πληρωµών για το σύστηµα 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών· 

viii)  εφαρµογή κινήτρων και µεθόδων που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 

µετρούν το περιβαλλοντικό κόστος των επιχειρηµατικών τους 

δραστηριοτήτων και τα κέρδη που αποκοµίζονται από τη χρήση 

περιβαλλοντικών υπηρεσιών και να κοινοποιούν περιβαλλοντικές 

πληροφορίες στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων τους. 

Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να επιδεικνύουν επιµέλεια, µεταξύ άλλων, 

στην αλυσίδα εφοδιασµού τους. 
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Στόχος προτεραιότητας αριθ. 7: Βελτίωση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης 

και της συνοχής των πολιτικών 

83. Μολονότι η ενσωµάτωση των προβληµατισµών που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης αποτελεί 

απαίτηση της Συνθήκης από το 1997, η γενική κατάσταση του περιβάλλοντος στην 

Ευρώπη δείχνει ότι η πρόοδος που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα, αν και αξιέπαινη σε 

ορισµένα πεδία, δεν ήταν επαρκής για την αντιστροφή όλων των αρνητικών τάσεων. 

Η επίτευξη πολλών από τους στόχους προτεραιότητας του 7ου Π∆Π θα απαιτήσει 

αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών και κλιµατικών 

παραµέτρων σε άλλες πολιτικές, καθώς και συνεκτικότερες, συστρατευµένες 

προσεγγίσεις πολιτικής που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη. Αυτό θα πρέπει να 

συµβάλει στην εξασφάλιση της διαχείρισης των δύσκολων συµβιβασµών σε πρώιµο 

στάδιο, και όχι στο στάδιο της εφαρµογής, και δυνατοτήτων αποτελεσµατικότερου 

µετριασµού των αναπόφευκτων επιπτώσεων. Τα αναγκαία µέτρα θα πρέπει να 

καθοριστούν έγκαιρα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των σχετικών στόχων. Η 

οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση1 και η οδηγία για την εκτίµηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων2, εφόσον εφαρµόζονται σωστά, αποτελούν 

αποτελεσµατικά εργαλεία για την εξασφάλιση της ένταξης απαιτήσεων προστασίας 

του περιβάλλοντος στα σχέδια και προγράµµατα, καθώς και στα έργα. 

                                                 
1 Οδηγία 2001/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης 

Ιουνίου 2001, σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων και προγραµµάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, 30). 

2 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 
∆εκεµβρίου 2011, για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 
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83α. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, που είναι γενικά αρµόδιες για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε τις χρήσεις χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων, µπορούν να 

διαδραµατίσουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 

κεφαλαίου, επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο αυτό και µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και στις φυσικές καταστροφές. 

84. Η προβλεπόµενη επέκταση των δικτύων ενέργειας και µεταφορών, 

συµπεριλαµβανοµένων των υπεράκτιων υποδοµών, θα πρέπει να συµβιβάζεται µε 

την προστασία της φύσης και µε τις ανάγκες και υποχρεώσεις όσον αφορά την 

προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Η ένταξη πράσινων υποδοµών 

στα σχετικά σχέδια και προγράµµατα µπορεί να συµβάλει στην υπερνίκηση του 

κατακερµατισµού των ενδιαιτηµάτων και στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της 

οικολογικής συνδετικότητας, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 

οικοσυστηµάτων και, κατ’ επέκταση, στην εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η δέσµευση 

διοξειδίου του άνθρακα και η προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, 

παρέχοντας παράλληλα υγιεινότερο περιβάλλον και χώρους αναψυχής για τους 

πολίτες. 
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85. Το 7ο Π∆Π περιλαµβάνει ορισµένους στόχους προτεραιότητας για την ενίσχυση της 

ενσωµάτωσης. Στις προτάσεις της για τη µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, των διευρωπαϊκών δικτύων (∆Ε∆) και 

της πολιτικής για τη συνοχή, η Επιτροπή συµπεριέλαβε µέτρα για την περαιτέρω 

στήριξη της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της αειφορίας. Για να 

επιτύχει το 7ο Π∆Π, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συµβάλουν περισσότερο στην 

επίτευξη περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Οµοίως, οι προσπάθειες που 

αποσκοπούν πρωτίστως στην επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων θα πρέπει να 

σχεδιάζονται, στο µέτρο του δυνατού, κατά τρόπο ώστε να αποφέρουν οφέλη επίσης 

για άλλες πολιτικές. Για παράδειγµα, οι προσπάθειες για την αποκατάσταση 

οικοσυστηµάτων είναι δυνατόν να στοχεύουν σε οφέλη για τα ενδιαιτήµατα και τα 

είδη και στη δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα, βελτιώνοντας παράλληλα την 

παροχή οικοσυστηµικών υπηρεσιών ζωτικής σηµασίας για πολλούς τοµείς της 

οικονοµίας, όπως η επικονίαση ή ο καθαρισµός του νερού για τη γεωργία, και 

δηµιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας. 
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86. Για τη βελτίωση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής 

των πολιτικών, το 7ο Π∆Π εξασφαλίζει τα εξής, έως το 2020: 

α) χάραξη και εφαρµογή των τοµεακών πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης και 

κρατών µελών κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τους σχετικούς µε αυτές 

περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς σκοπούς και στόχους. 

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) ενσωµάτωση όρων και κινήτρων που σχετίζονται µε το περιβάλλον και 

το κλίµα στις πρωτοβουλίες πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της 

επανεξέτασης και µεταρρύθµισης υφιστάµενων πολιτικών, καθώς και 

στις νέες πρωτοβουλίες, σε επίπεδο Ένωσης και κρατών µελών· 

ii) διενέργεια ▌ εκ των προτέρων εκτιµήσεων των περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων των πρωτοβουλιών πολιτικής, 

στο ενδεδειγµένο ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για τη διασφάλιση της 

συνοχής και της αποτελεσµατικότητάς τους· 
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iii) πλήρης εφαρµογή της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική 

εκτίµηση και της οδηγίας για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον· 

iv) αξιοποίηση των πληροφοριών που αντλούνται από την εκ των υστέρων 

αξιολόγηση σχετικά µε την κτηθείσα εµπειρία κατά την εφαρµογή του 

περιβαλλοντικού κεκτηµένου, µε σκοπό τη βελτίωση της συνέπειας και 

της συνοχής της· 

v)  διαχείριση των δυνητικών συµβιβασµών σε όλες τις πολιτικές 

προκειµένου να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες και να µειωθούν και, ει 

δυνατόν, να διορθωθούν οι ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 

Στόχος προτεραιότητας αριθ. 8: Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης  
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87. Η Ένωση είναι πυκνοκατοικηµένη και, έως το 2020, το 80% του πληθυσµού της 

είναι πιθανόν να ζει σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Η ποιότητα ζωής θα 

επηρεάζεται άµεσα από την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων εξαπλώνονται πολύ πέραν των φυσικών 

τους ορίων, δεδοµένου ότι οι πόλεις εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις 

περιαστικές και αγροτικές περιοχές για την κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιµα, 

ενέργεια, χώρο και πόρους και για τη διαχείριση των αποβλήτων. 

88. Οι περισσότερες πόλεις αντιµετωπίζουν ένα κοινό σύνολο βασικών 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, µεταξύ των οποίων ▌ ανησυχίες για την ποιότητα 

του ατµοσφαιρικού αέρα, υψηλή στάθµη θορύβου, κυκλοφοριακή συµφόρηση, 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, απώλεια και υποβάθµιση της βιοποικιλότητας, 

λειψυδρία, πληµµύρες και καταιγίδες, µείωση των χώρων πρασίνου, µολυσµένες 

τοποθεσίες, εγκαταλελειµµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και ανεπαρκής 

διαχείριση των αποβλήτων και της ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι πόλεις της Ένωσης 

καθορίζουν πρότυπα αστικής αειφορίας και συχνά πρωτοστατούν σε καινοτόµες 

λύσεις για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων1, 

συµπεριλαµβανοµένων πρωτοβουλιών για την αποδοτική χρήση των πόρων και 

την πράσινη οικονοµία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ένας 

διαρκώς αυξανόµενος αριθµός ευρωπαϊκών πόλεων θέτουν την περιβαλλοντική 

αειφορία στο επίκεντρο των στρατηγικών τους για την αστική ανάπτυξη. 

                                                 
1 Βλ., για παράδειγµα, έκθεση «Οι πόλεις του αύριο» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011) και 

έγγραφο εργασίας SWD(2012)0101. 
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88a. Η αυξανόµενη αστικοποίηση της Ένωσης έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση για 

τη σηµασία του φυσικού περιβάλλοντος σε αστικές περιοχές. Η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας µέσω δράσεων όπως η επαναφορά της φύσης στο αστικό 

περιβάλλον και η διαµόρφωση του αστικού τοπίου καθίσταται όλο και πιο 

εµφανής. Πρέπει να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν οι επιδόσεις των 

ευρωπαϊκών πόλεων στον τοµέα της βιοποικιλότητας. Η αξιολόγηση αυτή θα 

µπορούσε να υλοποιηθεί βάσει ενός ειδικού δείκτη αστικής βιοποικιλότητας, όπως 

ο δείκτης της Σιγκαπούρης που παρουσιάστηκε στη ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων 

Εθνών για τη Βιοποικιλότητα στη Nagoya το 2010. 
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89. Οι πολίτες της Ένωσης, ανεξαρτήτως του αν κατοικούν στις πόλεις ή στην ύπαιθρο, 

επωφελούνται από ένα φάσµα πολιτικών και πρωτοβουλιών της Ένωσης που 

στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Ωστόσο, η αειφόρος αυτή 

ανάπτυξη απαιτεί αποτελεσµατικό και αποδοτικό συντονισµό µεταξύ των διαφόρων 

βαθµίδων της διοίκησης και υπεράνω των διοικητικών ορίων, καθώς και τη 

συστηµατική συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον 

προγραµµατισµό, τη διαµόρφωση και την εξέλιξη των πολιτικών που επιδρούν στην 

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Οι µηχανισµοί ενισχυµένου συντονισµού σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που προτείνονται βάσει του κοινού στρατηγικού 

πλαισίου για την επόµενη περίοδο χρηµατοδότησης, και η δηµιουργία «δικτύου 

αστικής ανάπτυξης»1 θα συµβάλουν σε αυτό και θα διευκολύνουν τη συµµετοχή 

περισσότερων ενδιαφεροµένων φορέων και του ευρύτερου κοινού στις αποφάσεις 

που τους επηρεάζουν. Αναµένεται ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα 

επωφεληθούν επίσης από την περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων για τον 

εξορθολογισµό της συλλογής και της διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδοµένων και 

για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς 

και από τις προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρµογής της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο2. Αυτό συνάδει 

µε τη δέσµευση που ανελήφθη στη διάσκεψη Ρίο+20 για προώθηση µιας 

ολοκληρωµένης προσέγγισης του σχεδιασµού, της κατασκευής και της διαχείρισης 

αειφόρων πόλεων και αστικών κέντρων. Οι ολοκληρωµένες προσεγγίσεις 

πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού, στις οποίες λαµβάνονται πλήρως 

υπόψη οι µακροπρόθεσµες περιβαλλοντικές πτυχές, παράλληλα µε τις οικονοµικές 

▌, κοινωνικές και εδαφικές προκλήσεις, είναι θεµελιώδους σηµασίας προκειµένου 

να εξασφαλιστεί ότι οι αστικές κοινότητες αποτελούν αειφόρους, αποδοτικούς και 

υγιεινούς τόπους διαβίωσης και εργασίας. 

                                                 
1 COM(2011)0615. 
2 Για παράδειγµα, το σύστηµα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE), το 

σύστηµα πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE) και η ευρωπαϊκή 
πλατφόρµα για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή (CLIMATE-ADAPT). 
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90. Η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει περαιτέρω και, κατά περίπτωση, να διευρύνει τις 

υφιστάµενες πρωτοβουλίες που στηρίζουν την καινοτοµία και τις βέλτιστες πρακτικές 

στις πόλεις, τη δικτύωση και τις ανταλλαγές ▌ και ενθαρρύνουν τις πόλεις να 

προβάλλουν την ηγετική θέση τους στην αειφόρο αστική ανάπτυξη1. Τα θεσµικά 

όργανα της Ένωσης και τα κράτη µέλη θα πρέπει να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν 

την απορρόφηση της ενωσιακής χρηµατοδότησης που διατίθεται µέσω της πολιτικής 

για τη συνοχή και άλλων ταµείων για τη στήριξη των προσπαθειών των πόλεων που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, στην ευαισθητοποίηση 

και στην ενθάρρυνση της συµµετοχής των τοπικών παραγόντων2. Η κατάρτιση και η 

έγκριση ενός συνόλου κριτηρίων αειφορίας για τις πόλεις, που θα τροφοδοτείται 

κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και άλλα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη, θα 

παρείχε ▌ βάση αναφοράς για τις εν λόγω πρωτοβουλίες και θα προήγαγε µια 

συνεκτική, ολοκληρωµένη προσέγγιση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης3. 

91. Για την ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης, το 7ο Π∆Π εξασφαλίζει τα 

εξής, έως το 2020: 

α) εφαρµογή πολιτικών αειφόρου πολεοδοµικού προγραµµατισµού και 

σχεδιασµού στην πλειονότητα των πόλεων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων προσεγγίσεων στους τοµείς των 

δηµόσιων αστικών συγκοινωνιών και της αστικής κινητικότητας, των 

αειφόρων κτιρίων, της ενεργειακής απόδοσης και της διατήρησης της 

αστικής βιοποικιλότητας· 

                                                 
1 Ως παραδείγµατα µπορούν να αναφερθούν η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τις 

έξυπνες πόλεις και κοινότητες, COM(2012)4701, το Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης και η ερευνητική πρωτοβουλία κοινού προγραµµατισµού «Η Ευρώπη των 
πόλεων». 

2 Η Επιτροπή έχει προτείνει τον διαχωρισµό τουλάχιστον του 5% του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε κάθε κράτος µέλος για τη 
χρηµατοδότηση της ολοκληρωµένης αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 

3  Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αντλήσει διδάγµατα από υφιστάµενες πρωτοβουλίες 
όπως είναι η Τοπική Ατζέντα 21 καθώς και από άλλες βέλτιστες πρακτικές. 
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Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) ▌ έγκριση ενός συνόλου κριτηρίων για την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, λαµβανοµένων υπόψη των 

οικονοµικών ▌, κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεων· 

ii) µέριµνα ώστε οι πόλεις να ενηµερώνονται σχετικά µε τη χρηµατοδότηση 

για µέτρα βελτίωσης της αστικής αειφορίας και να έχουν καλύτερη 

πρόσβαση στη χρηµατοδότηση αυτή· 

iii) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ πόλεων σε ενωσιακό και 

διεθνές επίπεδο σχετικά µε την καινοτόµο και αειφόρο αστική 

ανάπτυξη· 

iv)  στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη πρωτοβουλιών και των υφισταµένων 

δικτύων της Ένωσης, ανάπτυξη και προώθηση µιας κοινής αντίληψης 

του τρόπου συµβολής στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω 

της εστίασης στην ενσωµάτωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού στους 

στόχους που σχετίζονται µε την αποδοτική χρήση των πόρων, τη 

δηµιουργία µιας καινοτόµου, ασφαλούς και αειφόρου οικονοµίας 

χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών, την αειφόρο χρήση της 

γης στο αστικό περιβάλλον, την αειφόρο κινητικότητα στις πόλεις, τη 

διαχείριση και διατήρηση της αστικής βιοποικιλότητας, την 

ανθεκτικότητα των οικοσυστηµάτων, τη διαχείριση των υδάτων, την 

ανθρώπινη υγεία, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, 

καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα 

περιβάλλοντος. 
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Στόχος προτεραιότητας αριθ. 9: Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της Ένωσης όσον αφορά 

την αντιµετώπιση διεθνών περιβαλλοντικών και κλιµατικών προκλήσεων 

92. Η εξασφάλιση της αειφόρους χρήσης των πόρων αποτελεί µια από τις πιο 

πιεστικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα ο κόσµος, καθώς και 

καθοριστικό παράγοντα για την εξάλειψη της φτώχειας και την εξασφάλιση ενός 

αειφόρου µέλλοντος για τον πλανήτη1. Στη διάσκεψη Ρίο+20 οι παγκόσµιοι ηγέτες 

ανανέωσαν τη δέσµευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και για την προώθηση ενός 

οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αειφόρου µέλλοντος για τον πλανήτη, 

για τις σηµερινές και τις µελλοντικές γενεές. Αναγνώρισαν επίσης ότι η πράσινη 

και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη 

της αειφόρου ανάπτυξης ▌. Στη διάσκεψη Ρίο+20  υπογραµµίστηκε ότι µε 

δεδοµένη την πληθυσµιακή αύξηση και σε έναν ολοένα πιο αστικοποιηµένο κόσµο, 

οι προκλήσεις αυτές απαιτούν την ανάληψη διεθνούς δράσης σε διάφορους τοµείς, 

όπως οι τοµείς του νερού, των ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και 

οικοσυστηµάτων, της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ιδίως απόβλητα), της ορθής 

διαχείρισης των χηµικών ουσιών, της αειφόρου ενέργειας και της κλιµατικής 

αλλαγής. Η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίµων, απαιτεί επίσης 

την ανάληψη πρόσθετης δράσης. Εκτός από την υλοποίηση αυτών των 

δεσµεύσεων σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση θα συµµετέχει 

προορατικά σε διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των 

αναγκαίων λύσεων για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

                                                 
1 Έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη (Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την 

Ανάπτυξη / UNDP, 2011).  
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93. Η διάσκεψη Ρίο+20 αποφάσισε να αντικαταστήσει την Επιτροπή των Ηνωµένων 

Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη µε ένα Πολιτικό Φόρουµ Υψηλού Επιπέδου, 

επιφορτισµένο µε την ενίσχυση της ενσωµάτωση των τριών διαστάσεων της 

αειφόρου ανάπτυξης και την παρακολούθηση και εξέταση της προόδου που 

επιτυγχάνεται όσον αφορά την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της διάσκεψης 

Ρίο+20 και των συναφών αποτελεσµάτων άλλων συνόδων κορυφής και 

διασκέψεων των Ηνωµένων Εθνών, συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 

εφαρµογή των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης εντός του γενικού πλαισίου για 

την περίοδο µετά το 2015. 

94. Πολλοί από τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στο 7ο Π∆Π µπορούν 

να επιτευχθούν πλήρως µόνο στο πλαίσιο πλανητικής προσέγγισης και σε 

συνεργασία µε τις χώρες-εταίρους και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Για τον 

λόγο αυτό η Ένωση και τα κράτη µέλη της θα πρέπει να συµµετέχουν στις σχετικές 

διεθνείς, περιφερειακές και διµερείς διαδικασίες µε ισχυρό, εστιασµένο, ενωτικό και 

συνεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην περιοχή του Εύξεινου 

Πόντου και στις αρκτικές περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη για εντατικοποίηση της 

συνεργασίας και µεγαλύτερη συµµετοχή της Ένωσης, µεταξύ άλλων, µέσω της 

προσχώρησης στη Σύµβαση για την προστασία του Εύξεινου Πόντου από τη 

µόλυνση και της απόκτησης καθεστώτος µόνιµου παρατηρητή στο Αρκτικό 

Συµβούλιο, µε σκοπό την αντιµετώπιση νέων και κοινών περιβαλλοντικών 

προκλήσεων. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

προωθούν ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο κανόνων για την παγκόσµια περιβαλλοντική 

πολιτική, που να συµπληρώνεται από µια αποτελεσµατικότερη στρατηγική 

προσέγγιση στην οποία οι διµερείς και οι περιφερειακές πολιτικές συνοµιλίες και 

συνεργασία θα είναι προσαρµοσµένες στους στρατηγικούς εταίρους ▌, τις 

υποψήφιες για προσχώρηση και τις γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, αντίστοιχα, και θα στηρίζονται µε επαρκή χρηµατοδότηση. 
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95. Το χρονικό διάστηµα που καλύπτει το 7ο Π∆Π αντιστοιχεί σε βασικά στάδια της 

διεθνούς πολιτικής για το κλίµα, τη βιοποικιλότητα και τις χηµικές ουσίες. Για την 

παραµονή εντός του ανωτάτου ορίου των 2°C, οι παγκόσµιες εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου πρέπει να µειωθούν έως το 2050 κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση µε 

τα επίπεδα του 1990. Ωστόσο, οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί µέχρι σήµερα 

από διάφορες χώρες για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου θα 

επιτρέψουν να επιτευχθεί µόλις το ένα τρίτο από τις µειώσεις που απαιτούνται 

έως το 20201. Χωρίς αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι απίθανο 

να συγκρατηθεί η κλιµατική αλλαγή. Ακόµη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, οι 

χώρες θα βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιµέτωπες µε τις αναπόφευκτες 

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου και θα πρέπει να καταστρώσουν στρατηγικές προσαρµογής στην 

κλιµατική αλλαγή. Στο πλαίσιο της πλατφόρµας του Durban για την ενίσχυση της 

δράσης, πρόκειται να εγκριθεί µέχρι το 2015 και να εφαρµοστεί από το 2020 µια 

συνολική και αυτοτελής συµφωνία γενικής ισχύος. Η Ένωση θα εξακολουθήσει να 

συµµετέχει προορατικά στη διαδικασία αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 

τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάµεσα στις σηµερινές δεσµεύσεις µείωσης των 

εκποµπών που έχουν αναλάβει οι ανεπτυγµένες και οι αναπτυσσόµενες χώρες και 

για τα µέτρα που απαιτούνται προκειµένου να παραµείνει η πορεία των εκποµπών 

συµβατή µε τον στόχο των 2°C, βάσει των πλέον πρόσφατων πορισµάτων της 

IPCC. Η εφαρµογή των αποτελεσµάτων της διάσκεψης Ρίο+20 πρέπει να 

εξασφαλίζει επίσης τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µε αυτή τη 

διαδικασία ώστε να αλληλοενισχύονται. Η συνέχεια που θα δοθεί στη διάσκεψη 

Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου, υποστηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό την προσπάθεια αντιµετώπισης της 

κλιµατικής αλλαγής. Παράλληλα, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει 

περαιτέρω τις συµπράξεις µε στρατηγικούς εταίρους στον τοµέα της κλιµατικής 

                                                 
1 Στην έκθεση µε τίτλο «Bridging the Emissions Gap» (Γεφύρωση της διαφοράς των 

εκποµπών) στο πλαίσιο του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (UNEP) επισηµαίνεται ότι οι άνευ όρων δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει 
οι επιµέρους χώρες θα επιτύχουν µειώσεις εκποµπών περίπου 4 GtCO2e, σε 
σύγκριση µε τη µέση εκτίµηση µείωσης 14 GtCO2e που είναι αναγκαία για να 
παραµείνει η αύξηση της θερµοκρασίας κάτω των 2ºC. 
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αλλαγής και να λάβει πρόσθετα µέτρα για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 

και κλιµατικών παραµέτρων στην εµπορική και αναπτυξιακή της πολιτική, έχοντας 

κατά νου τις αµοιβαίες δεσµεύσεις και τα αµοιβαία οφέλη. 
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96. Οι παγκόσµιοι στόχοι όσον αφορά τη βιοποικιλότητα1, που έχουν καθοριστεί στο 

πλαίσιο της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, πρέπει να επιτευχθούν έως το 

2020 ως βάση για την ανάσχεση και, τελικά, την αντιστροφή της απώλειας 

βιοποικιλότητας παγκοσµίως. Η Ένωση θα συνεισφέρει το µερίδιο που της αναλογεί 

στις προσπάθειες αυτές, µεταξύ άλλων σε σχέση µε τον διπλασιασµό των 

σχετιζόµενων µε τη βιοποικιλότητα συνολικών διεθνών ροών πόρων προς τις 

αναπτυσσόµενες χώρες έως το 2015 και τουλάχιστον µε τη διατήρηση αυτού του 

επιπέδου έως το 2020 όπως καθορίζεται στους προκαταρκτικούς στόχους που 

συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής κινητοποίησης πόρων της 

σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα2. Είναι επίσης σηµαντικό να 

διαδραµατίσει η Ένωση ενεργό ρόλο στη ∆ιακυβερνητική Πλατφόρµα 

Επιστήµης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστηµικές Υπηρεσίες 

(IPBES), όταν θα καταστεί πλήρες µέλος της, προκειµένου να επιτύχει τη 

διασύνδεση µεταξύ τοπικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου διακυβέρνησης 

της βιοποικιλότητας. Η Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρµογή της 

σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της απερήµωσης 

(UNCCD), ιδίως αναλαµβάνοντας δράση για την επίτευξη ενός ουδέτερου από 

πλευράς υποβάθµισης του εδάφους κόσµου, όπως συµφωνήθηκε στη διάσκεψη 

Ρίο+20. Θα εντατικοποιήσει επίσης τις προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου 

όσον αφορά την ορθή διαχείριση των χηµικών ουσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους, καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως επιβεβαιώθηκε 

στη διάσκεψη Ρίο+20, καθώς και για την υποστήριξη σχετικών συµβάσεων. Η 

Ένωση θα συνεχίσει να διαδραµατίζει ενεργό και εποικοδοµητικό ρόλο, 

συµβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των σχετικών διαδικασιών. 

                                                 
1 Στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020. 
2 Απόφαση ΧΙ/4 της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. 
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97. Η Ένωση έχει επιδείξει ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά τη συµµετοχή σε 

πολυµερείς περιβαλλοντικές συµφωνίες, έστω και αν ορισµένα κράτη µέλη δεν 

έχουν ακόµη κυρώσει βασικές συµφωνίες. Η κατάσταση αυτή κλονίζει την 

αξιοπιστία της Ένωσης στις σχετικές διαπραγµατεύσεις. Τα κράτη µέλη και η 

Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσουν την έγκαιρη κύρωση και έγκριση αντίστοιχα 

όλων των πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών στις οποίες είναι συµβαλλόµενα 

µέρη. 

97α. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της θα πρέπει να συµµετέχουν προορατικά σε 

διεθνείς διαπραγµατεύσεις για νέα και αναδυόµενα ζητήµατα, ιδιαίτερα για νέες 

συµβάσεις, συµφωνίες και αξιολογήσεις, και, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 

επιβεβαιώσουν την ισχυρή βούλησή τους να συνεχίσουν να επιδιώκουν την 

συντοµότερη δυνατή έναρξη διαπραγµατεύσεων, στο πλαίσιο της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, για µια συµφωνία εφαρµογής της UNCLOS 

(∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας) για τη διατήρηση 

και αειφόρο χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής 

δικαιοδοσίας και να στηρίζουν την ολοκλήρωση της πρώτης «Παγκόσµιας 

Αξιολόγησης των Ωκεανών». 
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98. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τη θέση της ως µία από τις µεγαλύτερες 

παγκόσµιες αγορές για να προωθήσει πολιτικές και προσεγγίσεις µε τις οποίες θα 

µειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσµια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε την αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 

µεταξύ άλλων, µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για να προωθηθεί η αειφόρος 

διαχείριση των πόρων σε διεθνές επίπεδο και να καταστεί λειτουργικό το δεκαετές 

πλαίσιο προγραµµάτων για την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και να 

εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές για το εµπόριο και την εσωτερική αγορά υποστηρίζουν 

την υλοποίηση περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων και παρέχουν κίνητρα σε 

άλλες χώρες για την αναβάθµιση και την εφαρµογή των δικών τους 

περιβαλλοντικών κανονιστικών πλαισίων και προτύπων, µε σκοπό την αποτροπή 

του περιβαλλοντικού ντάµπινγκ. Η Ένωση θα συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 

ανάπτυξη, µέσω της διαπραγµάτευσης και της εφαρµογής ειδικών διατάξεων των 

διεθνών εµπορικών συµφωνιών που συνάπτει και των διµερών εθελοντικών 

συµφωνιών εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, τη 

διακυβέρνηση και το εµπόριο, που διασφαλίζουν ότι µόνο νόµιµα υλοτοµηµένη 

ξυλεία εισέρχεται στην Ένωση από τις χώρες-εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλεία1 αποτελεί τη νοµική βάση 

την οποία η Ένωση µπορεί να χρησιµοποιήσει για να αντιµετωπίσει το παγκόσµιο 

πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας στο πλαίσιο της ζήτησής της για ξυλεία και 

προϊόντα ξυλείας. Θα εξεταστούν επίσης και άλλες επιλογές πολιτικής για τη 

µείωση των επιπτώσεων της κατανάλωσης της Ένωσης στο παγκόσµιο 

περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της αποψίλωσης και της υποβάθµισης των 

δασών. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων 
εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (ΕΕ L 295 
της 12.11.2010, σ. 23). 
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98α.  Η Ένωση, σε συνέπεια µε τις εσωτερικές της πολιτικές, θα πρέπει επίσης να 

εντείνει περαιτέρω τη συµβολή της σε πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τη 

µετάβαση προς µια πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία σε διεθνές 

επίπεδο, όπως η προώθηση κατάλληλων ευνοϊκών συνθηκών, η ανάπτυξη 

αγορακεντρικών µέσων και δεικτών πέραν του ΑΕΠ. 

99. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την περιβαλλοντική ευθύνη στις 

επιχειρηµατικές πρακτικές. Οι νέες υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν, βάσει της 

ενωσιακής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηµατική συµπεριφορά1, οι 

εισηγµένες και οι µεγάλες µη εισηγµένες εταιρείες των κλάδων της εξόρυξης και της 

πρωτογενούς υλοτοµίας, να αναφέρουν τις πληρωµές που πραγµατοποιούν προς 

κυβερνήσεις, θα έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στον 

τρόπο εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων. Ως κύριος πάροχος περιβαλλοντικών 

αγαθών και υπηρεσιών, η Ένωση θα πρέπει να προωθεί τα παγκόσµια οικολογικά 

πρότυπα, τις ελεύθερες συναλλαγές σε περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, την 

περαιτέρω εξάπλωση φιλοπεριβαλλοντικών και φιλοκλιµατικών τεχνολογιών, την 

προστασία των επενδύσεων και των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις 

διεθνείς ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. 

                                                 
1 Προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας περί διαφάνειας (COM(2011)0683, 

2011/0307(COD)) και της οδηγίας περί λογιστικής (COM(2011)0684, 
2011/0308(COD)). 
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100. Προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της Ένωσης όσον αφορά την 

αντιµετώπιση των διεθνών περιβαλλοντικών και κλιµατικών προκλήσεων, το 7ο 

Π∆Π εξασφαλίζει τα εξής, έως το 2020: 

α) πλήρη ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της διάσκεψης Ρίο+20 στις 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και αποτελεσµατική 

συµβολή της Ένωσης στις παγκόσµιες προσπάθειες για την τήρηση των 

ανειληµµένων δεσµεύσεων, συµπεριλαµβανοµένων όσων απορρέουν από τις 

συµβάσεις του Ρίο, και σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση 

της παγκόσµιας µετάβασης προς µία πράσινη και χωρίς αποκλεισµούς 

οικονοµία  στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της 

φτώχειας· 

β) αποτελεσµατική στήριξη από την Ένωση των εθνικών, περιφερειακών και 

διεθνών προσπαθειών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών και των 

κλιµατικών προκλήσεων και για την εξασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης· 

γ) µείωση των επιπτώσεων της κατανάλωσης στην Ένωση στο περιβάλλον πέραν 

των συνόρων της Ένωσης. 
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Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής: 

i) καταβολή προσπαθειών στο πλαίσιο µιας συνεκτικής και συνολικής για την 

περίοδο µετά το 2015 προσέγγισης όσον αφορά τις παγκόσµιες προκλήσεις 

της εξάλειψης της φτώχειας και της αειφόρου ανάπτυξης, και µέσω µιας 

συνεργατικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισµούς, για την έγκριση στόχων 

αειφόρου ανάπτυξης οι οποίοι: 

- να συνάδουν µε τους υφιστάµενους διεθνώς συµφωνηµένους στόχους 

και σκοπούς, µεταξύ άλλων, για τη βιοποικιλότητα, την κλιµατική 

αλλαγή, την κοινωνική ένταξη και τα κατώτατα όρια κοινωνικής 

προστασίας· 

- να καλύπτουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τους τοµείς προτεραιότητας 

▌ όπως η ενέργεια, το νερό, η επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η 

αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, η αξιοπρεπής εργασία, η ορθή 

διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου· 

- να έχουν καθολική εφαρµογή, καλύπτοντας και τις τρεις διαστάσεις 

αειφόρου ανάπτυξης· 

- να αξιολογούνται και να συνοδεύονται από ποσοτικούς στόχους και 

δείκτες, λαµβανοµένων ταυτόχρονα υπόψη των διαφορετικών εθνικών 

συνθηκών, ικανοτήτων και επιπέδων ανάπτυξης, και 
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- να συνάδουν µε άλλες διεθνείς δεσµεύσεις, όπως οι δεσµεύσεις για την 

κλιµατική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, και να τις στηρίζουν· 

ii) καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση µιας αποτελεσµατικότερης 

δοµής των Ηνωµένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερα της 

περιβαλλοντικής της διάστασης, µε: 

- την περαιτέρω ενίσχυση του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για 

το Περιβάλλον (UNEP) σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της διάσκεψης 

Ρίο+20, µε αξιοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 

Ηνωµένων Εθνών να µεταβάλει την ονοµασία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του UNEP σε Περιβαλλοντική Συνέλευση του UNEP1, ενώ 

παράλληλα συνεχίζεται η επιδίωξη της αναβάθµισης του καθεστώτος 

UNEP σε ειδικευµένο οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών· 

- τη στήριξη των ▌ προσπαθειών για την ενίσχυση των συνεργειών 

µεταξύ των πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών, ιδίως στους 

τοµείς των χηµικών ουσιών και των αποβλήτων και της 

βιοποικιλότητας· και 

- τη συµβολή στην εξασφάλιση ότι τα θέµατα του περιβάλλοντος θα 

προβάλλονται µε ισχυρή και έγκυρη φωνή στις εργασίες του πολιτικού 

φόρουµ υψηλού επιπέδου για την αειφόρο ανάπτυξη. 

                                                 
1
  Απόφαση A/67/784, της 7ης Μαρτίου 2013, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων 

Εθνών για τη σύσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του UNEP. 
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iii) ενίσχυση του αντίκτυπου των διαφόρων πηγών χρηµατοδότησης, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται η φορολογία και η κινητοποίηση εγχώριων πόρων, οι 

ιδιωτικές επενδύσεις, οι νέες εταιρικές σχέσεις και οι καινοτόµες πηγές 

χρηµατοδότησης, και δηµιουργία δυνατοτήτων χρησιµοποίησης της 

αναπτυξιακής βοήθειας για τη µόχλευση των εν λόγω άλλων πηγών 

χρηµατοδότησης στο πλαίσιο µιας στρατηγικής για τη χρηµατοδότηση της 

αειφόρου ανάπτυξης ▌, καθώς και στις πολιτικές της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών δεσµεύσεων για τη χρηµατοδότηση των 

µέτρων που αφορούν το κλίµα και τη βιοποικιλότητα· 

iv) συνεργασία µε τις χώρες-εταίρους µε στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει 

να περιλαµβάνει την επικέντρωση της συνεργασίας µε: 

- τους στρατηγικούς εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 

στην εσωτερική περιβαλλοντική πολιτική και νοµοθεσία και στη 

σύγκλιση θέσεων κατά τις πολυµερείς περιβαλλοντικές 

διαπραγµατεύσεις· 

- τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, στη 

σταδιακή εναρµόνιση µε τη βασική περιβαλλοντική και κλιµατική 

πολιτική και νοµοθεσία της Ένωσης και στην ενίσχυση της συνεργασίας 

για την αντιµετώπιση των περιφερειακών περιβαλλοντικών και 

κλιµατικών προκλήσεων· 
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- τις αναπτυσσόµενες χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους για την 

προστασία του περιβάλλοντος, την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής και τη µείωση των φυσικών καταστροφών, καθώς και την 

τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, ως συµβολή στον 

περιορισµό της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη· 

v) συµµετοχή στις υφιστάµενες και νέες πολυµερείς περιβαλλοντικές και άλλες 

συναφείς διαδικασίες, ▌ µε πιο συνεπή, προορατικό και αποτελεσµατικό 

τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης µέσω της έγκαιρης προσέγγισης τρίτων 

χωρών και άλλων ενδιαφεροµένων µερών, µε σκοπό να εξασφαλιστεί η 

τήρηση των δεσµεύσεων για το 2020 σε ενωσιακό ▌ επίπεδο και η προώθησή 

τους παγκοσµίως, και να επιτευχθεί συµφωνία για την ανάληψη διεθνούς 

δράσης µετά το 2020, και κύρωση και τόνωση των προσπαθειών για την 

εφαρµογή όλων των βασικών πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών πολύ 

πριν από το 2020. Εφαρµογή του δεκαετούς πλαισίου προγραµµάτων για την 

αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή· 

▌ 
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vi) εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε παγκόσµιο πλαίσιο, της 

κατανάλωσης τροφίµων και άλλων βασικών αγαθών στην Ένωση και, εάν 

κρίνεται σκόπιµο, εκπόνηση πολιτικών προτάσεων για να ληφθούν υπόψη τα 

πορίσµατα αυτών των αξιολογήσεων, και εξέταση του ενδεχόµενου 

ανάπτυξης σχεδίου δράσης της Ένωσης για την αποψίλωση και την 

υποβάθµιση των δασών· 

vii) προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και υλοποίησης συστηµάτων εµπορίας 

εκποµπών σε παγκόσµιο επίπεδο και διευκόλυνση της διασύνδεσης αυτών 

των συστηµάτων· 

viii)  εξασφάλιση της επίτευξης οικονοµικής και κοινωνικής προόδου εντός των 

ορίων αντοχής της γης, µε την αύξηση της κατανόησης των πλανητικών 

ορίων, µεταξύ άλλων, κατά την ανάπτυξη του πλαισίου για την περίοδο µετά 

το 2015, για να εξασφαλιστεί η ευηµερία και ευµάρεια των ανθρώπων σε 

µακροπρόθεσµη βάση. 

▌ 

___________________ 
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