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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί ότι η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των αστικών μεταφορών πρέπει να 
είναι κριτήριο για τη λήψη πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την ενίσχυση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και καλεί τα κράτη μέλη να το λάβουν υπόψη στα 
εθνικά πλαίσια αναφοράς και τα επιχειρησιακά προγράμματα και να λάβουν μέτρα για τη
μείωση της χρήσης γης·

2. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της σύνοψης των 
υποχρεώσεων υποβολής αναφοράς σε τοπικό επίπεδο για τα υπάρχοντα περιβαλλοντικά 
πρότυπα της ΕΕ σε μια ενιαία υποχρέωση και της απλούστευσής τους, προκειμένου να 
συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας·

3. θεωρεί απαραίτητο να συμπεριλάβει η Επιτροπή έναν κατάλογο κατάλληλων βασικών 
δεικτών στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και θεωρεί ότι οι ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις πρέπει να περιέχουν μετρήσιμους στόχους·

4. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προτείνει να ενθαρρυνθεί και  μία ειλικρινής και 
ανοικτή ανταλλαγή αρνητικών εμπειριών, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον λάθη 
στην αστική ανάπτυξη·

5. τονίζει με έμφαση τη σημασία της έρευνας σε θέματα αστικού χώρου και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει και πάλι το εν λόγω θέμα στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα·

6. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την υποστήριξη ενός δικτύου εθνικών σημείων επαφής για 
θέματα αστικού περιβάλλοντος και επικροτεί τη δημιουργία του στο πλαίσιο της νέας 
πολιτικής συνοχής·

7. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ασχολείται περισσότερο με  τη 
σημασία της σχέσης πόλης-περιβάλλουσας υπαίθρου για την αειφόρο αστική ανάπτυξη·

8. εκφράζει τη λύπη της γιατί δεν τονίζεται επαρκώς ο ρόλος του πολίτη στην εφαρμογή των 
προσεγγίσεων·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης το 2009 σε μια 
ενδιάμεση αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις αστικές περιοχές ζει περίπου το 80 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού, πράγμα που 
αναγκαστικά έχει σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Με την παρουσίαση της θεματικής 
στρατηγικής για το Αστικό Περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να βελτιώσει τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η εν λόγω στρατηγική είναι μια από τις 
επτά στρατηγικές που προβλέπονται στο 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, και με τη 
συμβολή τους αναμένεται να συνδυαστούν σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τα πολλά 
μεμονωμένα σχέδια που υπάρχουν ήδη.

Οι πόλεις είναι μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης1 και στο πλαίσιο αυτού του ρόλου
συναγωνίζονται μεταξύ τους ως προς την εγκατάσταση επενδυτών και την κατασκευή 
ελκυστικών κατοικιών. Η ασταμάτητη χρήση γης στην ΕΕ, που ανέρχεται στα 120 εκτάρια 
ανά ημέρα, εμποδίζει την αειφόρο ανάπτυξη. Οι εκτάσεις για τα μέτρα αντιστάθμισης και 
αντικατάστασης που επιβάλλει ο νόμος με σκοπό την προστασία της φύσης μειώνονται 
συνεχώς εντός των πόλεων. Ως εκ τούτου οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση για την αξιοποίηση ενεργών ή 
αχρησιμοποίητων εκτάσεων. Αυτή η σημαντική για το περιβάλλον παράμετρος πρέπει να 
ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη κατά τη σύνταξη των εθνικών πλαισίων αναφοράς και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την περιβαλλοντική 
διαχείριση σε τοπικό επίπεδο, που θα συμπεριλαμβάνει ένα σχέδιο βιώσιμων αστικών 
μεταφορών, πρέπει να έχει προτεραιότητα όσον αφορά τη χορήγηση πόρων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της θεματικής στρατηγικής, η Επιτροπή 
πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές έναν κατάλογο 
κατάλληλων βασικών δεικτών. Προκειμένου να μπορεί να γίνει σύγκριση των προβλημάτων 
και των επιτυχιών, απαιτούνται δείκτες και συστήματα αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
που βοηθούν επίσης στη χάραξη της γενικής κατεύθυνσης αναφορικά με τις μελλοντικές 
δαπάνες, τους σχεδιασμούς και τις εξελίξεις. Μια ευρεία δημόσια συμμετοχή στη σύνταξη 
και την αξιολόγηση προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίασης του στόχου και του περιεχομένου 
της ευρωπαϊκής πολιτικής .

Σε αυτό το πλαίσιο προκαλεί λύπη το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τονίζει επαρκώς τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στην επιτυχή εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την περιβαλλοντική πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι 
της πολιτικής θα έχουν τις μέγιστες πιθανότητες επιτυχίας αν στην επεξεργασία τους και την 
εφαρμογή τους συμβάλλουν και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή 
μια μεγαλύτερη ταύτιση με συμφωνημένους στόχους και δράσεις.

Επίσης, η Επιτροπή δεν ασχολείται στη στρατηγική της με τη σημασία της αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στις πόλεις και στην ύπαιθρο που τις περιβάλλει. Ωστόσο, αυτή η σχέση έχει 
χαρακτήρα συμβίωσης: Μια καλή σύνδεση της περιβάλλουσας υπαίθρου με τα δημόσια μέσα 
μεταφοράς μειώνει τις ενδοαστικές ιδιωτικές μεταφορές. Η δημιουργία ενδοαστικών χώρων 
πρασίνου μπορεί να περιορίσει τη φυγή προς την περιβάλλουσα ύπαιθρο. Οι χώροι αναψυχής 
στην αστική ύπαιθρο αυξάνουν την ποιότητα ζωής μιας ολόκληρης περιοχής. Οι αστικές 
περιοχές, καθώς και τα προάστια, χρειάζονται ετερογενείς δομές με καταστήματα, κατοικίες

  
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η πολιτική συνοχής και οι πόλεις. 23.11.2005.
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και δυνατότητες απασχόλησης, προκειμένου μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν 
σε μεγάλη απόσταση από τον χώρο στον οποίο εργάζονται.

Γενικά είναι λυπηρό το γεγονός ότι το τελικό έγγραφο της Επιτροπής δεν περιέχει πλέον 
πολλές θετικές συστάσεις της πρώτης ανακοίνωσης.1 Ωστόσο, είναι θετικό ότι οι στόχοι της 
εν λόγω στρατηγικής δεν πρόκειται να επιτευχθούν μέσω μιας νέας νομοθετικής διάταξης. 
Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει έλλειμμα στόχων, αλλά έλλειμμα εφαρμογής των 
υφισταμένων υποχρεώσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η στρατηγική πρέπει να συμβάλει στη 
μείωση της γραφειοκρατίας με το να συνοψιστούν οι υποχρεώσεις υποβολής αναφορών σε 
τοπικό επίπεδο σε μια υποχρέωση υποβολής ενιαίας αναφοράς και να απλοποιηθούν.

Είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι προβλέπεται η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών μέσω 
δικτύωσης. Υπάρχουν πολλές βάσεις δεδομένων για τις βέλτιστες πρακτικές, και για να μην 
προστεθούν και άλλες, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις συνεργασίες που 
προσανατολίζονται στην πράξη. Επιπλέον, η ανταλλαγή αρνητικών εμπειριών μπορεί να 
βοηθήσει ώστε να αποφευχθούν λάθη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία δικτύων για το αστικό περιβάλλον παίζει έναν ιδιαίτερο 
ρόλο. Αυτά τα δίκτυα πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής συνοχής. Η 
αξιολόγηση των εμπειριών με το URBACT, ένα πιλοτικό δίκτυο εθνικών σημείων επαφής, θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για ένα «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την αστική ανάπτυξη».

Η αστική ανάπτυξη, η αστική περιβαλλοντική πολιτική, συνδέεται στενά με τις κοινωνικές, 
οικονομικές, γεωγραφικές και δημογραφικές προκλήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία 
η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν και 
πάλι οι σχετικές έρευνες στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την  έρευνα.2

Η ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται για το 2009 ενδείκνυται για την εκτίμηση τόσο 
της βελτίωσης των αστικών περιβαλλοντικών συνθηκών, όσο και της αποδοτικότητας των 
οικονομικών πόρων που δαπανώνται γι’ αυτόν τον σκοπό, καθώς και για τη συναγωγή των 
αναλόγων συμπερασμάτων.

  
1 COM(2004) 60
2 COM(2005) 119.


