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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής συνοχής, των δαπανών για τη συνοχή και των 
περιφερειακών περιβαλλοντικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού· τονίζει ότι, ως κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης και μία από τις κύριες 
πηγές στήριξης της ΕΕ για πολλά κράτη μέλη, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 
και να διασφαλίζει ιδίως ότι όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα θα πρέπει να 
τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», όπως ορίζεται στον 
κανονισμό για την ταξινόμηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο πολιτικής 
2 (PO2) του προτεινόμενου νέου κανονισμού περί κοινών διατάξεων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, στόχος του οποίου είναι η 
καθιέρωση «μιας πιο πράσινης Ευρώπης, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
σε μια μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, καθώς και μιας ανθεκτικής 
Ευρώπης, μέσω της προώθησης της δίκαιης και οικολογικής ενεργειακής μετάβασης, 
των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων»·

2. ζητεί τη δημιουργία φιλόδοξων πολιτικών για το περιβάλλον, το κλίμα και την 
ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες θα βασίζονται στην Ατζέντα του 2030, 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2030 και στο Πλαίσιο για το κλίμα & ενέργειας με ορίζοντα το 2030· 
θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής και ειδικότερα ο ΣΠ 2 θα πρέπει να συμβάλλουν πλήρως 
στον πιο φιλόδοξο στόχο της Ένωσης για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και στον στόχο 
επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2050, όπως ορίζεται στη θέση του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα· τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για την επίτευξη του στόχου του 30% των 
νέων επενδύσεων για δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και του 10% για τις δαπάνες 
που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, καθώς και για τον ρόλο του στο επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και στα μέσα του ταμείου ανάκαμψης· 
υπενθυμίζει τη θέση του ότι τουλάχιστον το 35% των πόρων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 40% στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να υποστηρίζουν τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα· 
σημειώνει ότι η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συνεισφέρει τουλάχιστον 
το 30% του ΕΤΠΑ στον στόχο πολιτικής «Greener Europe» αποτελεί σημαντικό βήμα· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει κοινούς δείκτες εκροών και εισροών για να 
διασφαλίσει ότι τα έργα επιτυγχάνουν τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ, 
εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για την 
ταξινόμηση· τονίζει ότι η μετάβαση σε μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω και πρέπει να επιτευχθεί μέσω μέτρων που 
καθιστούν τις οικονομικές δραστηριότητες συμβατές με την προστασία του 
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περιβάλλοντος και δημιουργούν μακροπρόθεσμα θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

3. τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική συνοχής, μεταξύ άλλων στην 
προώθηση μιας διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης προς μια πιο κυκλική 
οικονομία, κλιματικά ουδέτερη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και αποδοτική ως προς την 
ενέργεια και τους πόρους, που προσφέρει βιώσιμες λύσεις για τη μείωση των 
αποβλήτων, τη διαχείριση των υδάτων, την ενεργειακή απόδοση, την ανακαίνιση των 
κτιρίων, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών, τη 
μετάβαση σε κινητικότητα μηδενικών εκπομπών , την απώλεια βιοποικιλότητας και την 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων· ζητεί, η επόμενη γενιά της πολιτικής συνοχής να 
είναι ανθεκτική στο κλίμα, και πιστεύει ότι κανένα πρόγραμμα που έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στις προσπάθειες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται και να υποστηρίζεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την εισαγωγή ενός μέσου θωράκισης έναντι του 
κλίματος στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027·

4. υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο της ανανεώσιμης, βιώσιμης και αποκεντρωμένης 
ενέργειας στην ανάπτυξη της περιοχής και των επιχειρήσεών της, ιδίως των ΜΜΕ· 
τονίζει το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των περιφερειακών και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, το οποίο συνδέεται με τα γεωγραφικά και κλιματικά 
χαρακτηριστικά τους· υπογραμμίζει τον ρόλο της πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διαθεσιμότητα καθαρών πηγών 
ενέργειας, υποστηρίζοντας ιδίως την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το 
καθαρό υδρογόνο·

5. επιμένει στη δημιουργία μιας ισορροπημένης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης της Ένωσης μέσω της πολιτικής συνοχής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες όλων των κρατών μελών, των περιφερειών και των 
πολιτών τους· ζητεί, η πολιτική συνοχής, σε συντονισμό με άλλες πολιτικές της ΕΕ και 
σε συνεργασία με τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές πολιτικής προστασίας, να 
διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη των προσπαθειών πρόληψης των 
κινδύνων για την προσαρμογή στις παρούσες και μελλοντικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες περιοχές, όπως τα 
νησιά, οι παράκτιες περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες 
παρουσιάζουν περαιτέρω δυσκολίες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, μέσω 
προσεγγίσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα, μέσω της ανάπτυξης νέων υποδομών 
ή της μετασκευής των υφιστάμενων υποδομών και μέσω της έγκρισης μέτρων 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τους στόχους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα· ζητεί τη 
δημιουργία αποτελεσματικών περιφερειακών και διαπεριφερειακών μηχανισμών 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης φυσικών καταστροφών, δηλαδή ικανότητα 
αντίδρασης, διαχείρισης και αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση καταστροφών· ζητεί 
τη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων όσον αφορά την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή για τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που θεωρούνται 
ιδιαίτερα τρωτά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

6. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των περιφερειακών αρχών στην επιτυχή διαχείριση των 
περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών· αναγνωρίζει τη σημασία των τοπικών 
τομεακών πρωτοβουλιών για την επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
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βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας σε όλα τα μέρη μέσω εξατομικευμένων συνδυασμών 
πολιτικής, και ενθαρρύνει τη χρήση μέσων, όπως τα έργα τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CCLD) και τα ολοκληρωμένα εδαφικά μέσα 
((ITI) για την προώθηση μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των πρωτοβουλιών για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι η εξατομικευμένη κατανομή 
κονδυλίων για μέτρα προσαρμοσμένα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όχι μόνο θα 
έχει ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία, αλλά θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την 
κινητοποίηση της συμμετοχής της κοινότητας σε συμμετοχικές δομές· ενθαρρύνει τις 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τον περαιτέρω συνδυασμό των ΕΔΕΤ με 
άλλα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», για την ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία 
μιας πιο ανθεκτικής και βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τις 
διαχειριστικές αρχές να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που συνδέονται με την πολιτική 
συνοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς, και ιδίως οι ΜΜΕ, 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής· υπενθυμίζει και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη φιλοδοξία της Επιτροπής να 
δρομολογήσει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα·

7. επισημαίνει την πρόταση που διατύπωσε η Επιτροπή στη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, σύμφωνα με την οποία οι πόλεις με τουλάχιστον 
20.000 κατοίκους θα πρέπει να καταρτίσουν αστικά σχέδια οικολογικού 
προσανατολισμού για τη δημιουργία βιώσιμων και προσβάσιμων αστικών δασών, 
πάρκων και κήπων, αστικών αγροκτημάτων, πράσινων στεγών και πράσινων τοίχων, 
και δενδρόφυτων δρόμων· επαναλαμβάνει τον θετικό αντίκτυπο ενός τέτοιου μέτρου 
στο αστικό μικροκλίμα και την υγεία, ιδίως των ευάλωτων ομάδων· ενθαρρύνει τη 
δράση αυτή και ζητεί την κινητοποίηση πολιτικών, ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών 
εργαλείων για την εφαρμογή της·

8. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εμπλακούν οι τοπικές και οι περιφερειακέ αρχές 
στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και των εδαφικών 
σχεδίων δίκαιης μετάβασης, προκειμένου να τηρηθούν οι προτεραιότητες της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια, να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις που απορρέουν από τη 
Συμφωνία του Παρισιού, και να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης· 
τονίζει τον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών (ΤΠΑ) και ιδιωτικών 
φορέων όπως οι ΜΜΕ, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, εξασφαλίζοντας 
διαρθρωμένο διάλογο με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, και να διασφαλίσει 
την ευθυγράμμιση και τη συμπληρωματικότητα των σχεδίων δράσης και των μέτρων 
για το κλίμα και την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, να βελτιώσει τον 
συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και τη διαφάνεια των δράσεων που σχετίζονται 
με το κλίμα και την ενέργεια, να παρακολουθεί την πρόοδό τους όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και να προσφέρει τεχνική καθοδήγηση και 
στήριξη για την κινητοποίηση κονδυλίων και την ανάπτυξη ικανοτήτων·

9. ζητεί ολιστικές στρατηγικές περιφερειακής ολοκλήρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί 
η βιώσιμη ανάπτυξη και να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για 
τη συμβολή στους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει τη σημασία της 
αξιοποίησης στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης για την ανάπτυξη ισχυρών 
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ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών περιφερειών και κρατών μελών μέσω του στόχου ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών απαντήσεων στις προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής·

10. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών 
της Ένωσης και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις, όπως οι δημογραφικές 
αλλαγές, η βιομηχανική μετάβαση και η κλιματική αλλαγή·

11. τονίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, ιδίως στον τομέα της οικονομικής 
ανάκαμψης, και ότι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο αυτό θα είναι 
ουσιαστικός·

12. επιμένει στη δημιουργία μιας ισορροπημένης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης της Ένωσης μέσω της πολιτικής συνοχής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες όλων των κρατών μελών, των περιφερειών και των 
πολιτών τους·

13. τονίζει ότι οι περιφερειακές περιβαλλοντικές πολιτικές πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα 
για την προσαρμογή στις ζημίες που προκαλούνται από τις αναπόφευκτες αρνητικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τα οποία να μπορούν να ενσωματωθούν και σε 
όλους τους άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής·

14. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ απαιτεί την 
περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης και θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

15. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής επιδιώκει τη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων σε 
ολόκληρη την Ένωση, και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειών της· θεωρεί, συνεπώς, ότι απαιτούνται αποτελεσματικές και 
εστιασμένες δαπάνες του Ταμείου Συνοχής σε περιφέρειες όπου οι οικονομίες 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ένταση άνθρακα·

16. τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής να 
βοηθήσουν τις περιφέρειες με μεγαλύτερη ένταση άνθρακα να κινηθούν ταχύτερα προς 
υποδομές καθαρής ενέργειας και μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, κάτι που δεν 
είναι ακόμη εγγυημένο παρά τις θετικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια.
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