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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση εφαρμογής του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος 
Δράσης για το Περιβάλλον
(2007/2204(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου με ημερομηνία  22 Ιουλίου 2002, η οποία θεσπίζει το Έκτο Κοινοτικό 
Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 14ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με μια θεματική 
στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος2,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 14ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για 
κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη 
Θαλάσσια Στρατηγική)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με μιά θεματική 
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη θεματική 
στρατηγική για το αστικό περιβάλλον 5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη θεματική 
στρατηγική για την προστασία του εδάφους6,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 14ης  Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου 
προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση του οδηγίας 2004/35/EΚ7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη θεματική 
στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση8,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

                                               
1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σελ. 1.
2 ΕΕ 314 E, 21.12.2006, σελ. 131.
3 ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σελ. 86.
4 Εγκεκριμένα κείμενα , P6_TA(2007)0154.
5 ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σελ. 182.
6Εγκεκριμένα κείμενα, P6_TA(2007)0504.
6 ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σελ. 182.
7 Εγκεκριμένα  κείμενα, P6_TA(2007)0509.
8 ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σελ. 176.
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αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη1,

– έχοντας υπόψη το  ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τη θεματική 
στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων 2,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 13ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα3.

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου 
κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη θεματική 
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων5,

– έχοντας υπόψη τη θέση της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 
Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο για μιά αυθεντική 
αειφόρο ανάπτυξη, 

Β. έχοντας υπόψη ότι ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον είναι ουσιώδες για την ανθρώπινη 
ευεξία και τις καλές κοινωνικές συνθήκες,

Γ. έχοντας υπόψη ότι οι καλοσχεδιασμένες περιβαλλοντικές πολιτικές μπορούν επίσης να 
συμβάλλουν σε άλλους στόχους όπως η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η ζωογόνησης 
της οικονομικής μεγέθυνσης και η ενίσχυση της δημιουργία θέσεων απασχόλησης,

1. θεωρεί λυπηρό ότι η ενδιάμεση εξέταση εφαρμογής του Έκτου Προγράμματος Δράσης 
για το Περιβάλλον καθυστέρησε δύο χρόνια και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλω δεν ακολουθεί  τον προγραμματισμό εφαρμογής των 
μέτρων που προβλέπει το πρόγραμμα δράσης, αντίθετα με όσα ισχυρίζεται η Επιτροπή 
για την ενδιάμεση εξέταση εφαρμογής που συνέταξε·  υπενθυμίζει ότι, αντίθετα με το 

                                               
1 ΕΕ C 306 Ε, 15.12.2006, σελ. 103.
2 ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σελ. 168.
3 ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σελ. 136.
4 Εγκεκριμένα  κείμενα, P6_TA(2007)0444.
5 Εγκεκριμένα  κείμενα,  P6_TA(2007)0467.
6 Εγκεκριμένα  κείμενα,  P6_TA(2007)0445.
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προηγούμενο, το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον εγκρίθηκε στο πλαίσιο 
συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ· καλεί την ΕΕ να κάνει ότι 
μπορεί για να επιτύχει τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του 6ου ΠΔΠ, 
διότι, εάν δεν τους επιτύχει  θα πληγεί η αξιοπιστία της ΕΕ, μεταξύ άλλων στα μάτια των 
ευαισθητοποιημένων για την κατάσταση του περιβάλλοντος πολιτών·

2. επισημαίνει ότι η χρήση των θεματικών στρατηγικών ως νέου διαδικαστικού εργαλείου 
έχει αυξήσει τη σημασία των προνομοθετικών διαδικασιών και έχει δημιουργήσει 
πρόσθετες ευκαιρίες για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων και στρατηγικότερη προσέγγιση 
στη κοινοτική νομοθετική πολιτική· ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
θεματικές στρατηγικές αύξησαν τη διάρκεια της διαδικασίας χάραξης περιβαλλοντικής 
πολιτικής, καθυστερώντας τη ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων και την 
έγκριση αντίστοιχων μέτρων·

3. θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η θέση του Έκτου Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον ως περιβαλλοντικής διάστασης της στρατηγικής που χάραξε η ΕΕ για την 
αειφόρο ανάπτυξη·

Θεματικές στρατηγικές 

4. Θεωρεί ότι  η ΕΕ έδρασε με συνέπεια, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της 
κλιματικής διπλωματίας που προέβλεπε το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον· 
υπενθυμίζει ωστόσο ότι, όσον αφορά τους στόχους και τις κατά προτεραιότητα δράσεις 
για την ανάσχεση των κλιματικών αλλαγών, η ΕΕ δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση όλων 
των δεσμεύσεών της· ανησυχεί σοβαρά για την αύξηση των εκπομπών από τις μεταφορές 
και τους αργούς ρυθμούς των μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν σε μια  προσπάθεια να 
βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να δημοσιεύσει 
ανακοίνωση σχετικά με τους ποσοτικά εκπεφρασμένους περιβαλλοντικούς στόχους για 
ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών· αναμένει από τα κράτη μέλη να έχουν επιτύχει μέχρι 
το 2012 τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίων οι οποίοι 
προβλέπονται για την κάθε χώρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι στόχοι ανάσχεσης της ύφεσης της 
βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 δεν θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα επιτευχθεί και ότι οι 
προτεινόμενες στρατηγικές για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
εδάφους δεν θα αποφέρουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά αποτελέσματα μέχρι το 2012· 
επισημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση της 
πολιτικής βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς της πολιτικής· εφιστά την προσοχή στην 
ανάγκη για κατάλληλη χρηματοδότηση του Natura 2000·

6. θεωρεί ότι όσον αφορά τις χημικές ουσίες, ο κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 1907/20061 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2006, για 
τη καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 

                                               
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ. 1, Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό του Συμβουλίου  (EΚ) 
αριθ. 1354/2007 (ΕΕ L 304, 22.11.2007, σελ 1).
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Προϊόντων αποτελεί πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων για τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον, αν και ο κανονισμός δεν συμφωνεί απόλυτα με τους στόχους που 
συμφωνήθηκαν κατά το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον· θεωρεί λυπηρό το 
γεγονός ότι η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση ζιζανιοκτόνων έχει 
καθυστερήσει σημαντικά καθώς και ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα και του αστικού περιβάλλοντος καθώς και για τη μείωση του 
θορύβου υστερούν σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον· καλεί την επιτροπή να παρουσιάσει μια αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με 
τα ανώτατα όρια εκπομπών κατά κράτος μέλος το συντομότερο δυνατό· πιστεύει ότι 
είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο·  

7. επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά κενά όσον αφορά τους ειδικούς στόχους για την 
προστασία  του νερού, όπως ορίζονται στο Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον· 
ωστόσο καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου 
για το νερό και να επαναξιολογήσει την ενσωμάτωση των κοινοτικών δεσμεύσεων στην 
προστασία του νερού στις άλλες πολιτικές· επιπλέον παροτρύνει την Επιτροπή να 
υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση για μια οδηγία που θα περιορίζει την 
επιβάρυνση με φωσφόρο στη γεωργία·

8. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι θεματικές στρατηγικές για τους φυσικούς πόρους και τα 
απόβλητα αποδυνάμωσαν τους στόχους του Έκτου Προγράμματος Δράσης για το 
Περιβάλλον· εκφράζει τη λύπη του που δεν έχουν διατυπωθεί συγκεκριμένοι στόχοι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων· συμφωνεί ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση για τα βιοκατάλοιπα, ώστε να 
ενθαρρυνθεί η περαιτέρω αποφυγή των ΧΥΤΑ και να διασφαλισθεί ότι ακολουθούνται οι 
καλύτερες επιλογές, όπως αυτές που βασίζονται στην άμβλυνση των κλιματικών 
αλλαγών· 

Εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας

9. υπενθυμίζει ότι η πλήρης και ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αποτελεί
προτεραιότητα και θεωρεί ότι η δεσμευτική νομοθεσία παραμένει κεντρικής σημασίας 
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων·  ζητεί επομένως να παράσχουν οι 
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές της ΕΕ στην Επιτροπή, το θεματοφύλακα της 
Συνθήκης όλους τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε να 
διασφαλισθεί ότι θα διεξαχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή επίβλεψη της εφαρμογής 
και εκτέλεσης της ισχύουσας νομοθεσίας·

10. ανησυχεί ωστόσο για τις συστάσεις διαφόρων να περιορισθούν και να μετριασθούν οι 
κοινές ρυθμίσεις και να υποκατασταθούν με εθελοντικές συμφωνίες ή άλλα μη 
δεσμευτικά μέτρα· ως εκ τούτου επαναλαμβάνει ότι η βελτιωμένη ρύθμιση πρέπει να 
εστιάζεται σε κοινής αποδοχής κανόνες και προδιαγραφές, σε νομοθεσία που συνδέεται 
με συμπεφωνημένους στόχους και με βελτιωμένη εκτέλεσή της·

11. επαινεί τις προτάσεις της Επιτροπής να ενισχυθεί η εκτέλεση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο με τη βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την 
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εναρμονισμένη χρήση του ποινικού δικαίου· σημειώνει ότι οι προληπτικές παράμετροι 
του ποινικού δικαίου συμβάλλουν στην καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας και την 
προστασία του περιβάλλοντος·

      
Περιβαλλοντικά κίνητρα και αναθεώρηση των βλαπτικών για το περιβάλλον 
ενισχύσεων

12. χαιρετίζει το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με τα αγορακεντρικά μέσα για τους 
περιβαλλοντικούς στόχους και τις αντίστοιχες πολιτικές επιδιώξεις· πιστεύει ότι 
χρειάζεται η ευρύτερη χρήση των αγορακεντρικών μέσων, λαμβανομένων υπόψη των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων των διαδικασιών παραγωγής και διανομής καθώς και 
των μορφών κατανάλωσης·

13. ωστόσο σημειώνει ότι ο ρόλος της οικολογικής φορολογίας παραμένει ασθενής και δεν 
παρουσιάζει δείγματα ενίσχυσης·  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αφιερώσουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες στην αναμόρφωση της οικολογικής φορολογίας, και μεταξύ 
άλλων στη σταδιακή μετακύληση της φορολογικής επιβάρυνσης από αρνητικούς για την 
κοινωνική πρόνοια φόρους (π.χ. στους εργαζομένους) σε θετικούς για την κοινωνική 
πρόνοια φόρους (π.χ. επιβαρύνοντας τις δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον όπως η ανάλωση ή ρύπανση των πόρων)· επισημαίνει ότι παρά την ομόφωνη 
απαίτηση στον τομέα της φορολογίας, οι συνθήκες εξασφαλίζουν τη δυνατότητα 
ενισχυμένης συνεργασίας και εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού·

14. επισημαίνει ότι έχει δοθεί κίνητρο για την εξάλειψη των βλαπτικών για το περιβάλλον 
ενισχύσεων· ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν αναμένονται στο εγγύς 
μέλλον συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης των βλαπτικών για 
το περιβάλλον ενισχύσεων·

Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής, περιβαλλοντική συνεργασία και
κίνητρα για καινοτομίες

15. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη μεγαλύτερη και 
συνεκτικότερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλους τους επιμέρους 
τομείς χάραξης της πολιτικής της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του τόσο για την έλλειψη 
συνοχής μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών νομικών πλαισίων και προετοιμασίας 
για νέα νομοθεσία όσο και για την έλλειψη ενσωμάτωσης σχετικών στόχων σε 
νομοθετικές πράξεις που δεν έχουν ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος·

16. θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα προς την 
κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών προβληματισμών σε άλλους 
οικονομικούς τομείς, είναι ανάγκη να επεξεργασθούμε δεσμευτικούς τομεακούς στόχους 
και χρονοδιαγράμματα·

17. επαινεί την Επιτροπή για τη σαφή της δέσμευση στην ενίσχυση της διεθνούς διάστασης 
της περιβαλλοντικής πολιτικής· θεωρεί αναγκαίο να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ευρώπης και να βελτιωθεί 
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η παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει την 
προώθηση φιλόδοξων περιβαλλοντικών πολιτικών και απαιτήσεων·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μιά ρεαλιστικότερη και οριζόντια 
εκμετάλλευση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε όλες τις σχετικές πολιτικές 
της ΕΕ, ώστε να παίξουν αυτά τα  στοιχεία αξονικό ρόλο στην ενίσχυση της διαφύλαξης 
του περιβάλλοντος· τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί αμέσως μία κοινοτική προσέγγιση 
"'Top Runner", ένα πιο φιλόδοξο μέσο διαρκούς βελτίωσης για τις μορφές παραγωγής 
και κατανάλωσης, ώστε να διασφαλισθεί ότι μελλοντικά όλα τα προϊόντα των 
κοινοτικών αγορών θα σχεδιάζονται, θα παράγονται και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με κριτήρια αειφορίας· 

19. ενθαρρύνει την ΕΕ να εγκρίνει πραγματικά οικολογικούς κανόνες για τις δημόσιες 
αναθέσεις, ώστε να προωθήσει καινοτόμα συστήματα που θα ευνοούν τη βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή·

Προετοιμάζοντας το δρόμο για μια αλλαγή συμπεριφοράς 

20. επισημαίνει ότι χρειάζονται νέοι τρόποι εκτίμησης της ευημερίας, οι οποίοι θα 
βασίζονται σε ρεαλιστικές αξίες για τις περιβαλλοντικές ανάγκες· θεωρεί ότι το ΑΕΠ δεν 
είναι πλέον επαρκές μέσο αξιολόγησης της ευημερίας  και της ανάπτυξης,  καθώς δεν 
μπορεί να απεικονίσει μόνο του όλες τις συνιστώσες και τις ανάγκες μιάς σύγχρονης 
κοινωνίας· προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω και να χρησιμοποιήσει πολιτικά 
ένα νέο δείκτη που θα ενσωματώνει τον αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής προόδου 
εις βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας και θα συμβάλλει στην προσπάθεια 
αποσύνδεσης της οικονομικής μεγέθυνσης από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος· 
θεωρεί  ότι αυτός ο νέος δείκτης πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
κοινωνίας και να δίνει το έναυσμα για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
προβληματισμών στις υπόλοιπες πολιτικές·

21. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών 
επιλογών που θα προετοιμάζουν ριζικές αλλαγές στην καταναλωτική και παραγωγική 
συμπεριφορά·

22. θεωρεί ότι η δέουσα ενημέρωση των πολιτών πρέπει να καταστεί προτεραιότητα· 
στηρίζει με έμφαση την ανάπτυξη σαφούς και ολοκληρωμένου συστήματος σήμανσης 
καθώς κάτι τέτοιο θα βοηθούσε ουσιαστικά τους καταναλωτές "να κάνουν τη σωστή 
επιλογή"·

23. επιμένει ότι η Επιτροπή ή ένας εξωκοινοτικός φορέας που ενεργεί στο όνομά της πρέπει 
να προβεί σε συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του 6ου ΠΔΠ, πριν να 
οριστικοποιηθεί η πρόταση για το 7ο ΠΔΠ·
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24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο την
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ενδιάμεση εξέταση εφαρμογής του ΄Εκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το
Περιβάλλον

Με εντολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συντάχθηκε αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχει μέχρι 
στιγμής τιμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Έκτου Κοινοτικού 
Προγράμματος Δράσης για το περιβάλλον, το οποίο εγκρίθηκε το 2002 και ισχύει μέχρι το 
2012. Αυτή η αξιολόγηση αποκάλυψε ότι η εφαρμογή του προγράμματος δράσης είτε υστερεί 
σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα είτε υστερεί υπερβολική σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 
προκειμένου για μια σειρά από στόχους προτεραιότητας. Ενόψει των μέτρων που έχουν 
ληφθεί μέχρι τώρα, δεν διαφαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι προτεραιότητας του 
προγράμματος θα έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2012. Κατόπιν τούτου η αξιολόγηση δεν στηρίζει 
τον ισχυρισμό που πρόβαλε η Επιτροπή στη δική της ενδιάμεση εξέταση εφαρμογής, 
σύμφωνα με τον οποίο η  ΕΕ τηρεί εν πολλοίς το χρονοδιάγραμμα εφαρμόζοντας τα μέτρα 
που σχεδιάσθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης. 

Πριν να εγκριθεί το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, αναπτύχθηκε 
αξιοσημείωτη ανταλλαγή απόψεων ως προς το πώς πρέπει να διατυπώνονται οι παγκοινοτικοί 
στόχοι σε κάθε τομέα προτεραιότητας. Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου θα προτιμούσε να 
υπήρχαν στο κείμενο σαφέστεροι ποσοτικά και ποιοτικά στόχοι και χρονοδιαγράμματα. Η 
Επιτροπή δεν προέβλεψε την έγκριση σαφών στόχων και  χρονοδιαγραμμάτων. Στη γνώμη 
της αυτά τα αιτήματα θα λαμβάνονταν υπόψη στις θεματικές στρατηγικές προς έγκριση επί 
τη βάσει του προγράμματος. Παρόλα αυτά οι θεματικές στρατηγικές αποδείχθηκαν δυστυχώς 
απογοητευτικές· εμπεριέχουν πολύ λίγους συγκεκριμένους στόχους, ακόμη δε και όταν αυτοί 
υπάρχουν, δεν εξυπηρετούν στην επίτευξη των στόχων του ΄Εκτου Προγράμματος Δράσης 
για το Περιβάλλον. ΄Ενα παράδειγμα αποτελεί η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα, η οποία παραμένει ημιτελής. 

Σύμφωνα  με την αξιολόγηση που ανέθεσε το Κοινοβούλιο, προκύπτει με βεβαιότητα το 
συμπέρασμα ότι η απόφαση της Επιτροπής να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις μέσω των 
θεματικών στρατηγικών δεν επέφερε συνολικά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παρόλο που 
μπορεί να θεωρηθεί ότι βελτίωσαν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και ανέπτυξαν τη 
στρατηγική διάσταση της περιβαλλοντικής πολιτικής, επιβράδυναν ταυτόχρονα τη διαδικασία 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθυστερώντας το σχεδιασμό και την έγκριση 
συγκεκριμένων νομοθετικών προτάσεων. Η σημαντικότερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στις 
επιμέρους παραμέτρους του Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, που αφορούν το 
ποιές μη χωριστές θεματικές στρατηγικές έχουν σχεδιασθεί. ΄Οσον αφορά τις διεθνείς 
δεσμεύσεις π.χ. για το κλίμα, η ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε μέχρι στιγμής επιτυχία στη 
δράση της. 

Το Έκτο Πρόγραμμα δράσης για το Περιβάλλον ενθαρρύνει  τη διαφοροποίηση των 
συστημάτων ενίσχυσης που επιδρούν σοβαρά εις βάρος του περιβάλλοντος και την 
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προώθηση αειφόρων μεθόδων παραγωγής και προτύπων κατανάλωσης μέσω της 
φορολόγησης. Δυστυχώς μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί σε αυτούς τους τομείς, παρόλο που 
τυχόν αποτελεσματικότερη χρήση αγορακεντρικών μέσων θα συνέβαλε σημαντικότερα στην 
επίτευξη των στόχων του Έκτου ΠΔΠ. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 
κάλυψη των κενών στην περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω νέων νομοθετικών προτάσεων, 
πρέπει δε να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι, ώστε να διασφαλισθεί η δέουσα εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον σε κάθε κράτος μέλος.

Τέλος, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αντίθετα με το προηγούμενο πρόγραμμα το ΄Εκτο ΠΔΠ  
εγκρίθηκε στο πλαίσιο συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ. Είναι 
επίσης σημαντικότερο από πριν να καταβάλλει η ΕΕ κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει 
τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο ΄Εκτο ΠΔΠ. Αν δεν τους επιτύχουμε θα πληγεί η 
αξιοπιστία της ΕΕ, μεταξύ άλλων, στα μάτια των πολιτών που ανησυχούν για την επιδείνωση 
της περιβαλλοντικής κατάστασης. 
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