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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. καλεί την Επιτροπή, υπενθυμίζοντας την έγκριση της ανανεωμένης κοινοτικής 
στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2006, 
να προσθέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κατάλογο των βασικών της περιβαλλοντικών 
προτεραιοτήτων και να προσαρμόσει ανάλογα τους στόχους του Έκτου Προγράμματος 
Δράσης για το Περιβάλλον, με σκοπό να βελτιωθεί η ζωή όλων των πολιτών·

2. δίνει έμφαση στην ανάγκη για αποτελεσματική και ακριβή εφαρμογή της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συνιστά να εγκριθούν ειδικά μέτρα στήριξης προς 
όφελος περιφερειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή αυτής της 
παραμέτρου του κοινοτικού κεκτημένου· ενθαρρύνει τις αρχές των κρατών μελών να 
συντάξουν στρατηγικές μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, για να ορίσουν σαφώς τους 
ρόλους και τις ευθύνες των εθνικών και περιφερειακών αρχών στην ορθή μεταφορά και 
εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

3. ζητεί να υπάρξει αυξημένη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα της πρόληψης 
καταστροφών, όπως περιγράφεται στο έκτο ΠΔΠ, και τονίζει την ανάγκη για 
αποτελεσματικό μηχανισμό περιφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στον τομέα 
της πρόληψης φυσικών καταστροφών, της ανταπόκρισης και διαχείρισης και αμοιβαίας 
βοήθειας στην περίπτωση τέτοιων καταστροφών· παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την πρόληψη καταστροφών στους στόχους της, όταν αντιμετωπίζει το 
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής·

4. δίνει έμφαση στη θεμελιώδη σχέση μεταξύ αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής 
και βελτιωμένης ποιότητας ζωής και, σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει τη σημασία της 
περιφερειακής διάστασης στην υλοποίηση του έκτου ΠΔΠ, ιδίως σε ενέργειες που 
αφορούν την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν· τονίζει 
τη σημασία των εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τους στόχους 
του έκτου ΠΔΠ και της διαδικασίας εφαρμογής του·

5. δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός των δικτύων των τοπικών 
παραγόντων, ώστε να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες· στηρίζει την προώθηση της διασυνοριακής περιβαλλοντικής συνεργασίας με 
χώρες και περιοχές που γειτονεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι περιοχές του 
Εύξεινου Πόντου και της Βαλτικής καθώς και η Μεσόγειος·

6. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες 
αποδίδει μεγάλα οφέλη μακροπρόθεσμα, παρά το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμα υψηλό 
κόστος, και δίνει έμφαση στην ανάγκη να ενθαρρύνουν οι περιφέρειες τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν πλήρως τέτοιες επενδύσεις·

7. προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις  νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία και να διασφαλίσουν ότι 
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τα επιχειρησιακά προγράμματα συμβάλλουν στη βελτιωμένη υλοποίηση της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του μακροπρόθεσμου στόχου της παγκοινοτικής 
βιώσιμης ανάπτυξης·

8. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις εθνικές και τοπικές αρχές να δεσμευθούν σε κοινές 
βιώσιμες αναθέσεις συμβάσεων εξασφαλίζοντας σαφές πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί ο 
ορισμός μετρήσιμων στόχων και κριτηρίων ποιότητας.
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