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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

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. εκφράζει την ικανοποίησή της για τις αλλεπάλληλες αναφορές στις προτεραιότητες της 
Κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη (ΑΑ) και ιδιαίτερα την περιβαλλοντική διάσταση 
που ορίστηκε στο Γκέτεμποργκ, καθώς και για την έμφαση στο συντονισμό των μορφών 
χρηματοδότησης που προέρχεται από την πολιτική για τη συνοχή, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
(ΕΤΑλ)·

2. θεωρεί ότι οι εκθέσεις που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό θα 
πρέπει να αξιολογούν τη συμβολή των ταμείων στους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόοδος προς τους 
στόχους αυτούς·

3. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι είναι σημαντικό οι δραστηριότητες που 
στηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑλ να 
αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης·

4. εκτιμά ότι οι προκλήσεις που αφορούν ανισότητες στην επίτευξη των κοινοτικών 
περιβαλλοντικών στόχων σε τομείς όπως το νερό, τα απορρίμματα, η ποιότητα του αέρα, 
η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η πολιτική για το κλίμα, πρέπει να έχουν το ίδιο 
βάρος με τις προκλήσεις που σχετίζονται με οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
ανισότητες σε χώρες και περιφέρειες που υστερούν σε ανάπτυξη· [Άρθρο 3]

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής θα συγχρηματοδοτούν τη διατήρηση, τη διαχείριση και την αειφόρο 
ανάπτυξη περιοχών υψηλής αξίας σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα προκειμένου να δοθεί 
πρόσθετη στήριξη στο δίκτυο Natura 2000 σε σχέση με το βασικό χρηματοδοτικό μέσο 
του προγράμματος Life+, οι διατάξεις του οποίου θα πρέπει να αναδιατυπωθούν 
κατάλληλα· [Άρθρο 3]

6. θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ πρέπει να αναγνωρισθούν ως ισότιμοι εταίροι με 
τους κοινωνικούς και οικονομικούς ομολόγους τους, δεδομένου ότι η αειφόρος ανάπτυξη 
περιλαμβάνει κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πυλώνα· [Άρθρο 10, 
παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερη παύλα]

7. είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, τα ταμεία θα πρέπει να 
συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) που συμμετέχουν σε εταιρικές σχέσεις των διαρθρωτικών ταμείων· [Άρθρο 10]

8. τονίζει ότι απαιτούνται πιο ευέλικτοι κανόνες προγραμματισμού, ιδίως όσον αφορά τη 
δυνατότητα ενδεχόμενων ανακατανομών των πόρων μεταξύ των έργων και των 
προτεραιοτήτων ανάλογα με την πρόοδο της υλοποίησης· [Άρθρο 19]
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9. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να δείξουν πώς προτίθενται να 
χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος, ιδίως με την υποστήριξη του δικτύου 
Natura 2000, ως όρο για την αποδοχή των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία· 
[Άρθρο 31]

10. συνιστά, στο πλαίσιο της «μονοταμειακής προσέγγισης» που ακολουθεί η Επιτροπή, να 
αυξηθεί τουλάχιστον σε 20% το ποσοστό της «διασταυρούμενης» χρηματοδότησης 
μεταξύ των διάφορων ταμείων· [Άρθρο 33]

11. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να οριστεί το ίδιο ανώτατο όριο των 50 εκατ. ευρώ για όλα 
τα μεγάλα έργα· [Άρθρο 38]

12. εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διαβεβαίωση ότι η αξιολόγηση των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών, των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
περί Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και Εκτιμήσεων των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ)·

13. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν τις ρυθμίσεις για τη Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν έγκαιρες Εκτιμήσεις των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) των μεγάλων έργων υποδομής· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μεγάλα έργα υποδομής δεν θα έρχονται σε σύγκρουση 
με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος· [Άρθρα 38 έως 40]

14. προτείνει τη δημιουργία ειδικού ποσοστού προσαύξησης για τις χώρες οι οποίες 
συνδυάζουν γεωγραφικό και φυσικό μειονέκτημα· [Άρθρο 52]

15. πιστεύει ότι, σε περίπτωση εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι κανόνες για 
τον υπολογισμό της επιλέξιμης συγχρηματοδότησης των προσοδοφόρων έργων θα 
πρέπει να ανταμείβουν (να παρέχουν κίνητρα) τους φορείς προώθησης των έργων
ανάλογα με το βαθμό εφαρμογής της αρχής· [Άρθρο 54]

16. εκτιμά ότι ο μη επιστρεπτέος ΦΠΑ θα πρέπει να παραμείνει επιλέξιμος για τις 
συνεισφορές όλων των ταμείων και όχι μόνο στην περίπτωση του ΕΚΤ·

17. θεωρεί σημαντικό, οι αρχές διαχείρισης, υπό τον έλεγχο των κρατών μελών, να 
δημοσιοποιούν τακτικά και κατά τον κατάλληλο τρόπο τις ενέργειες που λαμβάνουν 
κοινοτική χρηματοδότηση και τα διαθέσιμα κονδύλια ανά κριτήριο επιλεξιμότητας· 
[Άρθρο 68]

18. υπογραμμίζει ότι το επίπεδο της προκαταβολής έχει καθοριστική σημασία στον τομέα 
του περιβάλλοντος και συνιστά ως κοινό ανώτατο όριο το 10% για όλα τα ταμεία· 
[Άρθρο 81, παράγραφος 1]

19. υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά την αυτόματη αποδέσμευση, ορισμένες αρνητικές 
επιπτώσεις του κανόνα N+2 θα πρέπει να αναγνωριστούν και να μετριαστούν και ότι γι’ 
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αυτό το λόγο οι ισχύοντες κανόνες για το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατηρηθούν και 
τα ποσά που υπόκεινται στον κανόνα N+2 θα πρέπει να αναδιατίθενται στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή· [Άρθρο 81, παράγραφος 2]

20. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στην περαιτέρω 
κατάρτιση του ειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει προσόντα σχετιζόμενα με την 
προστασία του περιβάλλοντος.
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