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13. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι 
στόχοι του ΠΔΠ για την ενσωμάτωση των 
διαστάσεων του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας πρέπει να υπερβούν τα 
επίπεδα των στοχευμένων μεριδίων 
δαπάνης όπως αυτά ορίζονται στην 
ενδιάμεση έκθεσή του· αποσκοπεί, 
συνεπώς, στην επίτευξη επιπέδου δαπανών 
για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και 
επίπεδο δαπανών για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος ύψους 30 % για το 
2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή 
κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα 
αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, 
υπό μορφή ενός κανονισμού-πλαισίου, για 
τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση 
των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα σύμφωνα με την αρχή του 
«μη βλάπτειν», από κοινού με τα 
αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά 
περίπτωση, και τον μηχανισμό 
επαλήθευσης για να εντοπίζονται πιθανές 
επιβλαβείς επιπτώσεις δράσεων της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού και την έκκλησή 
της για σταδιακή κατάργηση των άμεσων 
και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα·

13. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι 
στόχοι του ΠΔΠ για την ενσωμάτωση των 
διαστάσεων του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας πρέπει να υπερβούν τα 
επίπεδα των στοχευμένων μεριδίων 
δαπάνης όπως αυτά ορίζονται στην 
ενδιάμεση έκθεσή του· αποσκοπεί, 
συνεπώς, στην επίτευξη επιπέδου δαπανών 
για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και 
επιπέδου δαπανών για την ενσωμάτωση 
της διάστασης του κλίματος ύψους 30 % 
για το 2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή 
κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα 
αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία, 
υπό μορφή ενός κανονισμού-πλαισίου, για 
τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση 
των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα σύμφωνα με την αρχή του 
«μη βλάπτειν», από κοινού με τα 
αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά 
περίπτωση, και τον μηχανισμό 
επαλήθευσης για να εντοπίζονται πιθανές 
επιβλαβείς επιπτώσεις δράσεων της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σύμφωνα 
με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού·
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20α. πιστεύει ότι ο τουρισμός, ως ένας 
από τους τομείς που επλήγησαν 
περισσότερο από την κρίση, χρειάζεται 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα 
στηρίζεται από ένα ειδικό κονδύλιο μέσω 
ξεχωριστού προγράμματος της ΕΕ στο 
επόμενο ΠΔΠ· επιμένει ότι θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις 
μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, 
ιδίως στις περιπτώσεις του 
αγροτουρισμού και των μικρών φορέων 
παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας που θα 
αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες 
όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα νέα 
πρότυπα ασφάλειας, καθώς και στις 
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·
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