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EL 

B8-0392/2016 

Ππόηαζη τηθίζμαηορ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηον επανακαθοπιζμό 

διαηάξευν όζον αθοπά ηην καλλιέπγεια ζε μολςζμένα εδάθη και ηον καθαπιζμό ηυν 

εδαθών αςηών 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 133 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ελώ έρεη ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ζηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

σο ηνπνζεζίεο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί ξύπαλζε, δελ έρνπλ ιεθζεί ηα αλάινγα κέηξα 

γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, παξαηεξείηαη κεγάιε 

θαζπζηέξεζε ζηνλ αξηζκό ησλ ππνβιεζέλησλ θαη εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρώλ, δεδνκέλνπ όηη κόλν ιίγεο ηέηνηεο 

ηνπνζεζίεο  έρνπλ επσθειεζεί πιήξσο από κέηξα πνπ ελέθξηλαλ ηα αληίζηνηρα 

ππνπξγεία ησλ θξαηώλ κειώλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί ζεκαληηθέο επελδύζεηο γηα δηάθνξεο 

ηνπνζεζίεο ζηελ ΔΔ αιιά ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ζηηγκήο δελ 

είλαη θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθά· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, παξά ηνπο πόξνπο πνπ έρνπλ δηαηεζεί, ε πθηζηάκελε 

δηαδηθαζία βξίζθεηαη νπζηαζηηθά ζε αδηέμνδν, θαη νη δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο, νη 

νπνίνη επζύλνληαη γηα ηε ξύπαλζε, εθκεηαιιεύνληαη απηή ηελ θαηάζηαζε θαη 

ζπλερίδνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο ζέηνληαο ζε ζνβαξό 

θίλδπλν ηνπο θαηαλαισηέο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη απμάλνληαη ζπλερώο νη έξεπλεο γηα δήζελ θαζαξηζκνύο 

εδαθώλ θαη εκπνξία ησλ πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από θαιιηέξγεηεο ζε πεξηνρέο πνπ 

θξίλνληαη σο κνιπζκέλεο· 

1. ζεσξεί όηη είλαη απαξαίηεην λα δνζεί πεξηζζόηεξε πξνζνρή ζην πξόβιεκα, ην νπνίν 

πξέπεη λα ραξαθηεξηζζεί σο δήηεκα πξνηεξαηόηεηαο· 

2. πξνηείλεη κηα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ εμνξζνινγηζκό 

ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο ησλ εδαθώλ. 


