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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική 

ανάπτυξη και την απασχόληση, και ότι, αντιθέτως, η απεξάρτηση της οικονομίας από 

τον άνθρακα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βασική πηγή νέας και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει 

περισσότερο για να διατηρήσει την ηγετική θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο στη 

μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ένα σύστημα βιώσιμης 

παραγωγής-κατανάλωσης· 

2. τονίζει ότι η πολιτική για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα πρέπει να αποκτήσει πιο 

εξέχοντα ρόλο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ιδίως για βασικά θέματα, όπως η 

αποδοτικότητα των πόρων, το φυσικό κεφάλαιο και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, οι 

πράσινες θέσεις εργασίας, η βιώσιμη καινοτομία και η πράσινη χρηματοδότηση· 

3. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ 

για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να δαπανηθεί για δράσεις σχετικές με την 

κλιματική αλλαγή, η συνεισφορά για το 2018 θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 

στόχο προκειμένου να αντισταθμίσει τις χαμηλότερες πιστώσεις στο πρώτο μισό του 

τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· υπογραμμίζει ότι η σταθερή και 

κατάλληλη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των δεσμεύσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί, στο 

πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι έχει βελτιστοποιηθεί πλήρως ο 

μηχανισμός ενσωμάτωσης της διάστασης της κλιματικής αλλαγής· 

4. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, 

για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους του θεματολογίου του 2030, είναι 

ουσιώδες αυτοί οι στόχοι να αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με 

ολοκληρωμένο τρόπο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση 

μακροπρόθεσμο χάρτη πορείας για την πλήρη υλοποίηση των ΣΒΑ στην ΕΕ και να 

αναγνωρίσει την αλληλεξάρτηση και την ισότιμη σημασία των διαφόρων ΣΒΑ· καλεί 

επί πλέον την Επιτροπή να ενσωματώσει όλες τις εκκρεμούσες πτυχές του 

θεματολογίου του 2030 και του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 

5. τονίζει ότι η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης 

της ανάγκης να εξευρεθεί νέο μοντέλο ανάπτυξης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

και τις επιλεκτικές επενδύσεις, μέσω των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς· 

6. τονίζει την περιβαλλοντική σημασία και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της 

βιοποικιλότητας, όπως φαίνεται από το δίκτυο Natura 2000, το οποίο συμβάλλει με 

ποσοστό μεταξύ 1,7 και 2,5 % στο ΑΕΠ της ΕΕ μέσω της παροχής οικοσυστημικών 

υπηρεσιών, όπως η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ο καθαρισμός των υδάτων, η 

επικονίαση και ο τουρισμός· σημειώνει με ανησυχία ότι οι στόχοι της ΕΕ για το 2020 
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ως προς τη βιοποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν αν δεν καταβληθούν ουσιαστικές 

πρόσθετες προσπάθειες και χωρίς επαρκείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 

για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνιστά ουσιώδες εργαλείο· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της 

Επιτροπής για το 2018 εξακολουθεί να μην θέτει το μέλλον της οικονομίας της ΕΕ στο 

πλαίσιο της αναγκαίας σταδιακής κατάργησης των εκπομπών άνθρακα και τη μετάβαση 

σε μια κυκλική οικονομία και, ως εκ τούτου, χάνει την ευκαιρία να καθοδηγήσει την 

οικονομία της ΕΕ σε μια πιο σταθερή, παραγωγική και ανθεκτική πορεία, χωρίς 

αποκλεισμούς· 

8. επισημαίνει ότι απαιτείται οριζόντια εφαρμογή κριτηρίων βιωσιμότητας και στόχων με 

γνώμονα τις επιδόσεις για όλα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη μετάβαση σε βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

κατευθύνουν τις επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο· 

9. θεωρεί ότι οι μέθοδοι μέτρησης και συγκριτικής αξιολόγησης για την αποδοτική χρήση 

των πόρων και την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν τόσο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στο πλαίσιο του πίνακα 

αποτελεσμάτων για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, όσο και στην αναθεώρηση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αυξανόμενο όγκο θεσμικών και ιδιωτικών 

κεφαλαίων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να αναπτύξουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης για τις θεσμικές δαπάνες της 

ΕΕ, να εντοπίσουν ενδεχόμενα κανονιστικά εμπόδια και κίνητρα για την επένδυση 

στους ΣΒΑ και να διερευνήσουν τις δυνατότητες σύγκλισης και συνεργασίας μεταξύ 

δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων· 

11. συνιστά τα μέτρα που επιδιώκουν να στηρίξουν τη συνέχιση της ανάκαμψης να 

επικεντρωθούν στην παροχή επενδύσεων που στηρίζουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 

αποτελεσματική, χωρίς ορυκτά καύσιμα και βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, προς στήριξη της εγχώριας απασχόλησης και ζήτησης· 

12. τονίζει ότι οι επενδύσεις στην αποδοτική χρήση των πόρων, στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών θα αυξήσουν την παραγωγικότητα σε 

ολόκληρη την οικονομία, μειώνοντας παράλληλα το εξωτερικό κόστος και τις 

εξωτερικές επιπτώσεις· υπογραμμίζει τις ευκαιρίες να στηριχθεί η μετάβαση σε μια 

κυκλική οικονομία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε καινοτόμες υπηρεσίες, 

σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

νέων, πιο βιώσιμων προϊόντων· 

13. πιστεύει ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Επιτροπή θα 

πρέπει να προτείνει νέες πολιτικές και νέα κίνητρα για να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

καταργήσουν σταδιακά, με γρήγορους ρυθμούς, τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα 

μέχρι το 2020, καθώς αποτελούν ένα από τα πλέον πιεστικά εμπόδια για την επίτευξη 

των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την επίτευξη 
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των στόχων της ΕΕ για το 2020 και των ΣΒΑ· 

14. επαναλαμβάνει την ανάγκη για σταδιακή κατάργηση των άλλων επιζήμιων για το 

περιβάλλον επιδοτήσεων έως το 2020 και για μετατόπιση της φορολογικής 

επιβάρυνσης από την εργασία προς τη περιβαλλοντική φορολογία· 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων στην κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την 

ανάπτυξη στο Γκέτεμποργκ, που βασίζεται σε είκοσι αρχές, μεταξύ των οποίων και η 

κατοχύρωση της υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά το δικαίωμα προσιτής 

πρόσβασης σε προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας· 

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την 

ανάπτυξη, τη μεταρρύθμιση και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών με 

αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, μεταξύ άλλων, 

με την τεχνική υποστήριξη που προσφέρει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·  

17. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει τη δικτυακή πύλη για την 

προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, η οποία παρέχει 

επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την προαγωγή της 

υγείας και της ευεξίας και αποτελεί σημαντική πηγή σαφών και αξιόπιστων 

πληροφοριών για τους πολίτες· τονίζει ότι η εν λόγω διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να 

είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

ατόμων που πάσχουν από δυσλεξία ή άλλες τέτοιες δυσκολίες· 

18. τονίζει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής 

προστασίας, την ανάγκη να δημιουργηθεί με αποτελεσματικό τρόπο ένα απόθεμα 

πόρων πολιτικής προστασίας για την αντίδραση της ΕΕ σε θέματα πολιτικής 

προστασίας, συμπληρωματικό προς τους εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

ευρωπαϊκή ικανότητα κοινής αντίδρασης σε καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές 

και οι σεισμοί· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συνεργασία όσον 

αφορά τον εκ των προτέρων προγραμματισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την 

αντιμετώπιση καταστροφών, μεταξύ άλλων, με την καταγραφή των πόρων των κρατών 

μελών, την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη βελτίωση του σχεδιασμού της 

διαχείρισης κινδύνων· 

19. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της πρόληψης 

καταστροφών και της ετοιμότητας, όπως η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το ταμείο 

αλληλεγγύης, η περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και οι πολιτικές για την έρευνα και 

την καινοτομία· 

20. τονίζει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η ξηρασία σε χώρες της νότιας 

Ευρώπης, οι τυφώνες και οι καταστροφικές πλημμύρες απαιτούν πιο φιλόδοξη 

προσέγγιση από τα υπογράφοντα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί· 

21. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πραγματικά βιώσιμη στρατηγική για τη 

διαχείριση και την προστασία των δασών ώστε να συνεισφέρει στην καταπολέμηση των 
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συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας την έμφαση στον χαρακτηρισμό 

«βιώσιμη» και πρόσθετη έμφαση στα είδη των δένδρων που αναπτύσσονται σε αυτά τα 

δάση· καλεί επί πλέον την Επιτροπή να υλοποιήσει και να παράσχει κίνητρα για ένα 

σχέδιο με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης θάμνων και δένδρων κατά μήκος της 

όχθης ρεμάτων και ποταμών, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό να αμβλύνεται ο 

αντίκτυπος παρατεταμένων ισχυρών βροχοπτώσεων· 

22. ζητεί μεγαλύτερη και διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και 

αυξημένη συμμετοχή των υπουργών Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου σε επίπεδο Συμβουλίου. 
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