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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή, η 
ρύπανση, και η απώλεια φυσικού κεφαλαίου συνδέονται στενά με τις οικονομικές 
δραστηριότητες και την οικονομική μεγέθυνση·

1. επικροτεί ένθερμα το γεγονός ότι η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 
επιβεβαιώνει την επανεστίαση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
(«Εξάμηνο») ώστε η βιωσιμότητα, η υγεία, και η ευημερία των πολιτών να τεθούν στο 
επίκεντρο των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών· συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ότι η οικονομική 
μεγέθυνση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά θα πρέπει η βιώσιμη ανάπτυξη να παρέχει 
κοινή ευμάρεια για όλους, με πλήρη σεβασμό των ορίων του πλανήτη μας· 
επαναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο της καινοτομίας, της τεχνολογικής προόδου, της 
εκπαίδευσης, και της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων αυτών· τονίζει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα, η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα, η παραγωγικότητα, και η κοινωνική δικαιοσύνη 
αποτελούν βασικές συνιστώσες του πρωταρχικού στόχου της «ανταγωνιστικής 
βιωσιμότητας» που επιδιώκεται στο πλαίσιο του Εξαμήνου·

2. επικροτεί ακόμη τη συμπερίληψη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το γεγονός ότι ο κύκλος του 2020 
περιλάμβανε ειδικό κεφάλαιο για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και για την πρόοδο 
των κρατών μελών προς την επίτευξη των ΣΒΑ· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
διάφορα περιβαλλοντικά αποτυπώματα της Ευρώπης υπερβαίνουν τα όρια του 
πλανήτη· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει την προσέγγιση αυτή κατά τον κύκλο 
του 2021, ως συμπλήρωμα στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον θα πρέπει τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση·

3. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα πανδημία επισημαίνει την ανάγκη να λειτουργήσει το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως ευνοϊκό πλαίσιο, ώστε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα 
δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και να εξασφαλίσουν ποιοτική, 
προσβάσιμη και ισότιμη υγειονομική περίθαλψη για όλους ανά πάσα στιγμή·

4. τονίζει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η ευθυγράμμιση της διαδικασίας του Εξαμήνου με 
τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον, σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της 
συμφωνίας του Παρισιού, και της επικείμενης παγκόσμιας συμφωνίας μετά το 2020 στο 
πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ)· υπογραμμίζει ότι ο 
συντονισμός των μακροοικονομικών, κοινωνικοοικονομικών και δημοσιονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί, μεταξύ άλλων, στοιχειώδες εργαλείο για την 
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επισημαίνει τις δυνατότητες της 
διαδικασίας του Εξαμήνου ως εργαλείου για να σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των δεσμεύσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και των ΣΒΑ·
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5. τονίζει τη σημασία της συνέπειας μεταξύ των οικονομικών και δημοσιονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών και των δημόσιων 
πολιτικών· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η ανάκαμψη της Ένωσης από την κρίση 
COVID-19 αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την προώθηση της μετάβασης στην 
κλιματική ουδετερότητα και την αύξηση της ανθεκτικότητας σε στρατηγικούς τομείς· 
τονίζει ότι θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Εξαμήνου να προωθούν τον προσανατολισμό των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων προς δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πράσινη και δίκαιη μετάβαση, και προς δράσεις για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την 
Ένωση·

6. επισημαίνει ότι τα εύρωστα κοινωνικά συστήματα είναι απαραίτητα για την 
καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, καθώς καθιστούν δυνατή τη διαμόρφωση της 
κοινωνικά δίκαιης μετάβασης σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον·

7. υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική είναι καίριας σημασίας για ένα 
βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

8. τονίζει ότι, δεδομένου του υψηλού επιπέδου δημόσιου χρέους και των σοβαρών 
προκλήσεων βιωσιμότητας για ορισμένα κράτη μέλη, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
ότι οι βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές ανισορροπίες αντιμετωπίζονται καταλλήλως, 
ώστε να μετριαστούν οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης, να προστατευθούν 
οι εργαζόμενοι, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, και να διευκολυνθεί η μετάβαση 
των θέσεων εργασίας στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία·

9. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την προσέγγιση του τρέχοντος Εξαμήνου, ώστε να 
υλοποιήσει την πολιτική της δέσμευση να καταστεί το Εξάμηνο εργαλείο 
διακυβέρνησης που θα στηρίζει την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
των ΣΒΑ· υπογραμμίζει, επομένως, την ανάγκη να ενσωματωθούν περαιτέρω και με 
πιο ολοκληρωμένο τρόπο οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιοποικιλότητας και των κοινωνικών στόχων, χωρίς 
να αποδυναμωθεί η διαδικασία παρακολούθησης του Εξαμήνου, προκειμένου να 
παρέχονται στα κράτη μέλη αναλύσεις και δείκτες, πέραν των οικονομικών μόνο 
δεικτών, που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις τρέχουσες προκλήσεις με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωπα τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μείωση του οικολογικού τους 
αποτυπώματος, και να δώσει η διαδικασία το έναυσμα για τη μετάβαση προς τη 
βιώσιμη ευημερία για όλους στην Ευρώπη·

10. τονίζει ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να στηρίξει την προσπάθεια της Ένωσης 
να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η δομή καθενός από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών αποκλίνει από ένα σενάριο ευθυγραμμισμένο με 
τη συμφωνία του Παρισιού, ώστε να μπορεί να εκδίδει συστάσεις σχετικά με το 
κλιματικό χρέος των κρατών μελών και τη συρρίκνωση του χάσματος επενδύσεων για 
το κλίμα, που συνδέεται με τον στόχο της Ένωσης για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050 το αργότερο·

11. τονίζει ότι η πανδημία έχει πλήξει όλα τα κράτη μέλη, ποικίλλουν δε η κλίμακα του 
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αντικτύπου, τα συγκεκριμένα ανοίγματα, και η ταχύτητα και ένταση της ανάκαμψης· 
πιστεύει ότι θα πρέπει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της κατάστασης κάθε κράτους μέλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας· 
αναγνωρίζει τον σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας στους κοινωνικοοικονομικούς 
στόχους και τους στόχους δημόσιας υγείας που ορίζονται στις Συνθήκες και στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να εστιάσει επίσης το Εξάμηνο 
στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη στήριξη των πλέον πληγέντων λόγω της 
υγειονομικής κρίσης· σημειώνει ότι θα πρέπει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και της μακροοικονομικής βιωσιμότητας να 
αντιμετωπίσει επίσης κοινωνικές πτυχές των οποίων η πρόοδος επιβραδύνθηκε στη 
διάρκεια της πανδημίας·

12. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο όλων των επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων, μεταξύ άλλων με τη μορφή φορολογικών επιστροφών, που υφίστανται 
ακόμα σε εθνικό επίπεδο και παρεμποδίζουν την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, και να παρακολουθήσει τη σταδιακή κατάργησή τους, το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2025, στο πλαίσιο του Εξαμήνου· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για αναπροσανατολισμό των φορολογικών συστημάτων προς την 
αυξημένη χρήση της περιβαλλοντικής φορολογίας·

13. ζητεί να προσαρμοστεί το Εξάμηνο ώστε να λαμβάνει υπόψη την οικονομική και 
υγειονομική κατάσταση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, καθώς και την 
προσέγγιση «Μία υγεία», και να ευθυγραμμιστεί το Εξάμηνο με τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό μέσο ανάκαμψης της ΕΕ· σημειώνει ότι η 
αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πραγματοποιηθεί με βάση 
τις οικείες ειδικές ανά χώρα προκλήσεις και προτεραιότητες που εντοπίζονται στο 
πλαίσιο του Εξαμήνου, και δη όσες αφορούν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, και με γνώμονα την επίτευξη στόχων 
της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον, και δη τη μετάβαση προς την επίτευξη των 
επικαιροποιημένων στόχων της Ένωσης για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και την 
τήρηση του στόχου της Ένωσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 
2050 το αργότερο σύμφωνα με τον προτεινόμενο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα·

14. τονίζει ότι η ανάκαμψη της ΕΕ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ανοικοδόμηση μιας 
ισχυρότερης ΕΕ, με την παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τους τομείς 
όπου απαιτούνται περισσότερες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, προκειμένου να 
επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και συμμετοχική ΕΕ, χωρίς να 
μείνει κανείς στο περιθώριο· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 
σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις στον τομέα 
της πράσινης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την κυκλική 
οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να εκπονήσουν 
στρατηγικές για τη σταδιακή κατάργηση όλων των επιζήμιων – άμεσων και έμμεσων – 
επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα, το συντομότερο δυνατόν και έως το 2025·

15. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει το 37 % τουλάχιστον των δαπανών κάθε εθνικού σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να διατίθεται για τη δράση για το κλίμα, και ότι οι 
μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας θα τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως 
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ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852· ζητεί να τηρηθεί απόλυτη 
διαφάνεια κατά την εν λόγω αξιολόγηση· τονίζει, εν προκειμένω, ότι θα πρέπει ο 
κανονισμός για την ταξινόμηση να εξυπηρετεί ως κατευθυντήρια αναφορά· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι δεν συμφωνήθηκε συγκεκριμένος στόχος δαπανών για τη 
βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· 
υπενθυμίζει ότι θα πρέπει το 7,5 % του προϋπολογισμού της Ένωσης και των δαπανών 
του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης να αφιερώνεται σε στόχους βιοποικιλότητας από 
το 2024, και το 10 % από το 2026 και έπειτα· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τις επενδύσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας·

16. πιστεύει ότι θα πρέπει οι αρχές που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας κυκλικής οικονομίας 
να αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε ευρωπαϊκής και εθνικής βιομηχανικής πολιτικής 
και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που προτείνουν τα κράτη 
μέλη·

17. τονίζει την ανάγκη για ισχυρό και συνεχή έλεγχο, μεταξύ άλλων μέσω του Εξαμήνου, 
όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και 
των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, που θα καλύπτει τόσο την ευθυγράμμισή 
τους με τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Πράσινης Συμφωνίας 
όσο και τη διαφάνεια και ακεραιότητα των δημόσιων δαπανών·

18. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
για το περιβάλλον (UNEP), του 2020, σχετικά με το χάσμα των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου1, μέχρι στιγμής οι δημοσιονομικές δαπάνες για την καταπολέμηση της 
COVID-19 έχουν πρωτίστως υποστηρίξει την υφιστάμενη κατάσταση της παραγωγής 
υψηλών ανθρακούχων εκπομπών, και ότι θα πρέπει η στήριξη να εστιάσει απεναντίας 
σε τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών, στον τερματισμό των επιδοτήσεων για ορυκτά 
καύσιμα, με δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και με την ενίσχυση λύσεων βασιζόμενων 
στη φύση, και δη την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων·

19. στηρίζει την καθοδήγηση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα 
οικεία σχέδια ανάκαμψης επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε εμβληματικούς τομείς στο 
πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, που ευθυγραμμίζονται με τον αυξημένο στόχο της ΕΕ 
για το 2030 και με τον στόχο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
το αργότερο – ειδικότερα με την αύξηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την ανακαίνιση, τη βιώσιμη κινητικότητα, την κυκλική οικονομία, και τη 
βιοποικιλότητα – δεδομένων των δυνατοτήτων τους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και βιώσιμης ανάπτυξης, την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ, και την αύξηση της ανθεκτικότητας των οικονομιών και κοινωνιών μας·

20. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε δραστηριότητες που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και 
υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μελλοντικές πανδημίες, 
καθώς και στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, για την 
αντιμετώπιση της διπλής κρίσης της απώλειας βιοποικιλότητας και της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, με λύσεις βασιζόμενες στη φύση· υπογραμμίζει ότι οι εμβληματικές αυτές 
πρωτοβουλίες θα στεφθούν με επιτυχία μόνον εάν συμβάλλουν στον μετριασμό των 

1 Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, Έκθεση του 2020 σχετικά με το χάσμα των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, Ναϊρόμπι, 2020.

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
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κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και εντός των 
κρατών μελών, και εφόσον προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την αύξηση της ευημερίας 
των ανθρώπων·

21. συμμερίζεται την άποψη που διατυπώνεται στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 2021, ότι η τιμολόγηση του άνθρακα και η περιβαλλοντική φορολογία θα 
αποτελέσουν σημαντικά περιβαλλοντικά και δημοσιονομικά εργαλεία για την 
υλοποίηση της πράσινης μετάβασης· δίνει, ωστόσο, έμφαση στο γεγονός ότι είναι 
εξίσου σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι διανεμητικές επιπτώσεις των εργαλείων αυτών 
και να τεθούν σε εφαρμογή συνοδευτικές πολιτικές, ώστε να μετριαστούν οι δυνητικές 
κοινωνικά αθέμιτες επιπτώσεις τους και να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση·

22. σημειώνει ότι η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 αντιμετωπίζει το γεγονός 
ότι, από πλευράς ενιαίας αγοράς, ο παρατεταμένος περιορισμός της κυκλοφορίας έδωσε 
ώθηση στις επιγραμμικές υπηρεσίες και στο ηλεκτρονικό εμπόριο· δίνει έμφαση στο 
γεγονός ότι η αυξανόμενη χρήση δεδομένων συμβαδίζει με τις αυξανόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό 
περιβαλλοντικό ψηφιακό θεματολόγιο, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών 
πρωτοβουλιών, για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και κλιματικού 
αποτυπώματος της χρήσης, παραγωγής και αποθήκευσης δεδομένων, των ψηφιακών 
υπηρεσιών και του υλισμικού ΤΠΕ·

23. τονίζει τη σημασία της Πράσινης Συμφωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
και της νέας στρατηγικής για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι νέες 
τεχνολογίες και τα νέα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης που βασίζονται στην 
τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της 
ενωσιακής οικονομίας έως το 2050· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η νέα βιομηχανική 
στρατηγική για την Ευρώπη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός 
πλαισίου και περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τις εν λόγω καινοτομίες, αλλά και 
σημαντικό παράγοντα για την ανάκαμψη της ΕΕ και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας 
της Ένωσης όσον αφορά την παραγωγή φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων·

24. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις θαλάσσιες μεταφορές στην εμβληματική 
πρωτοβουλία για τη βιώσιμη κινητικότητα, δεδομένου ότι ο στρατηγικός αυτός τομέας 
επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία COVID-19, και παρέχει σημαντικές οικονομικές 
ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης για τον οικολογικό προσανατολισμό της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την αυτονομία της ενώπιον του διεθνούς ανταγωνισμού·

25. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση και 
θωράκιση του κλίματος και της βιοποικιλότητας σε όλες τις δαπάνες και τα 
προγράμματα της ΕΕ με βάση τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που αναπτύχθηκαν δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852·

26. επικροτεί το γεγονός ότι πρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τα οικεία σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνεπή με τα εθνικά τους προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους στόχους 
πολιτικής της ΕΕ, εστιάζοντας στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση·

27. υπογραμμίζει ότι οι πλωτές μεταφορές μηδενικών εκπομπών είναι καθοριστικής 
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σημασίας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των 
μεταφορών, από τις οδικές στις πλωτές μεταφορές, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
βιώσιμη κινητικότητα, και καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τις επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και στις υποδομές ανεφοδιασμού 
και επαναφόρτισης σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

28. υπογραμμίζει ότι τα σχέδια ανάκαμψης των κρατών μελών αποτελούν ευκαιρία για τη 
μετάβαση σε μια κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και σε μια οικονομική 
δημοκρατία· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα εθνικά σχέδια από αυτήν την 
οπτική γωνία και να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ και άλλοι μικρότεροι συμφεροντούχοι 
δεν θα μείνουν στο περιθώριο κατά την υλοποίηση των έργων και προτάσεων των 
σχεδίων·

29. υπογραμμίζει ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί κρίσιμη 
οικονομική αντίδραση στην κρίση COVID-19, και παράλληλα ευκαιρία να επιταχυνθεί 
η πράσινη μετάβαση, με βάση τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας 
και συνοχής μέσω μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, δηλαδή της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας·

30. υπογραμμίζει ότι μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης 
αλιείας, της θαλάσσιας ενέργειας, των καθαρών θαλάσσιων μεταφορών, και του 
βιώσιμου τουρισμού, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς μια 
ανθεκτικότερη κοινωνία· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
δεόντως υπόψη τον στρατηγικό αυτόν τομέα·

31. υπενθυμίζει ότι θα πρέπει το 7,5 % του προϋπολογισμού της Ένωσης και των δαπανών 
του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης να αφιερώνεται σε στόχους βιοποικιλότητας από 
το 2024, και το 10 % από το 2026 και έπειτα· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τις επενδύσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, να 
μεταρρυθμίσουν τις επιδοτήσεις που είναι επιζήμιες για τη βιοποικιλότητα, και να 
ελέγχουν (εκ των προτέρων) και να παρακολουθούν (εκ των υστέρων) τη στήριξη της 
ανάκαμψης για τις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα·

32. σημειώνει ότι η πανδημία έχει καταδείξει την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας 
των αλυσίδων εφοδιασμού· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι θα πρέπει τούτο να 
αποτελέσει επίσης ευκαιρία για να καταστούν πιο βιώσιμες οι αλυσίδες εφοδιασμού· 
επικροτεί, επομένως, την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων, καθώς και τη νομοθετική έκθεση 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάσχεση και την αντιστροφή 
της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα, 
καλεί δε την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην έκθεση αυτή και να υποβάλει πρόταση 
για νόμο της ΕΕ κατά της αποψίλωσης των δασών με βάση την υποχρεωτική δέουσα 
επιμέλεια·

33. υπενθυμίζει ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν παρεκκλίνει από 
τους στόχους που είχαν τεθεί προ της πανδημίας, αλλά επιδιώκει να αντιμετωπίσει 
ταχέως τις προκλήσεις και τα προβλήματα που υπήρχαν πριν από την πανδημία 
COVID-19 και να αποφύγει τα νέα εμπόδια που εγείρει η κρίση COVID-19 και θέτουν 
σε κίνδυνο την πρόοδο·
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34. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η διαχείριση, η διατήρηση και η αποκατάσταση των 
θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων αποτελούν βασικές επενδύσεις για την 
επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών, καθώς θα ενισχύσουν τις 
φυσικές καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα, όπως η μαγκρόβια βλάστηση, οι 
κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι θαλάσσιοι λειμώνες και τα αλοέλη, τα δάση, τα εδάφη, οι 
γεωργικές εκτάσεις, και οι υγροβιότοποι, ώστε να προωθηθεί η ανθεκτικότητα·

35. επικροτεί την έμφαση που δίνει η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 
στη χρηστή διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου για τη δημιουργία ευνοϊκού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η επιβολή της χρηστής 
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου είναι επίσης καίριας σημασίας για τον 
σχεδιασμό και την ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών·

36. επαναλαμβάνει τη διοργανική συμφωνία για τη διάθεση του 30 % του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης για την 
επίτευξη των στόχων για το κλίμα·

37. υπογραμμίζει τη σημασία του διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου με τα εθνικά 
κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό επίπεδο, με γνώμονα να 
διευρυνθεί η ιδία ευθύνη.
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