
   
Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου 

Βρυξέλλες: European Parliament, Rue Wiertz, ASP 08H247, B-1047 Brussels, Belgium Tel: 0032 228 45402 

Στρασβούργο: Bât. Louise Weiss, T05059, 1, av. du Pr. Schuman, CS 91024, F-67070 Strasbourg, Tel: 0033 388 175402 

Αθήνα: Μητροπόλεως 1 (πλ. Συντάγµατος), 10557 Αθήνα / Τηλ.: 210.3709705 / Fax: 211.8506977 

www.chrysogelos.gr , e-mail: nikos.chrysogelos@europarl.europa.eu 

 

 

     
 Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου 

 
Βρυξέλλες, 12.07.2012 

Ψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η 
πρότασή της για τον Κανονισµό του Ταµείου Συνοχής 

 
• ∆εκτές προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου για πιο πράσινη πολιτική συνοχής  
• Θα συµµετάσχει στην οµάδα του Ευρωκοινοβουλίου που θα διαπραγµατευθεί µε την 
Κοµισιόν και το Συµβούλιο την τελική µορφή του Κανονισµού του Ταµείου Συνοχής 
                         
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε στις 11 Ιουλίου την 
πρόταση για τον Κανονισµό του Ταµείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Στην έκθεση 
Victor Bostinaru που υιοθετήθηκε περιλαµβάνονται και προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου, 
ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Οµάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο 
Νίκος Χρυσόγελος είναι εισηγητής της Οµάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο στα 
θέµατα πολιτικών συνοχής αλλά και ένας από τους 4 αντιπροέδρους της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα συµµετάσχει, ως εκπρόσωπος των Πράσινων, στην οµάδα 
του Ευρωκοινοβουλίου (ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική οµάδα) που θα 
διαπραγµατευθεί µε την Κοµισιόν και το Συµβούλιο, µε στόχο να συµφωνηθεί από κοινού η 
τελική µορφή του Κανονισµού για το Ταµείο Συνοχής.   

Όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος: «Όσες προτάσεις, από αυτές που κατέθεσα εκ µέρους 
της οµάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, έγιναν δεκτές στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης µεταξύ των εισηγητών των πολιτικών οµάδων και ψηφίστηκαν από τα µέλη της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, επιδιώκουν να δώσουν έναν πιο πράσινο τόνο στα 
έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής. Είχε προηγηθεί η θέση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίµων, η οποία είχε επίσης υιοθετήσει 
ορισµένες από τις τροπολογίες που είχα καταθέσει. Παρόλα αυτά οι Πράσινοι θα θέλαµε µια 
πολύ πιο πράσινη πολιτική συνοχής. Επιπλέον έχουµε υποστηρίξει ότι οι Περιφέρειες θα 
πρέπει να συµµετέχουν µαζί µε τα Κράτη – Μέλη µετά από διαβούλευση µε την κοινωνία των 
πολιτών, σε Συµβόλαια Εταιρικής Σχέσης µε την Κοµισιόν για τα σχέδια που θα υλοποιηθούν 
στην επικράτειά τους, ανεξαρτήτως από το ποια ταµεία τα χρηµατοδοτούν. Τα Κράτη-Μέλη 
δεν µπορούν πλέον να αποφασίζουν από µόνα τους, σε κεντρικό µόνο επίπεδο, για έργα και 
σχέδια που επηρεάζουν καθοριστικά το µέλλον περιοχών».  

Το Ταµείο Συνοχής θα χρηµατοδοτήσει - στα κράτη-µέλη µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 
90% του µέσου ευρωπαϊκού - έργα για το περιβάλλον, τις µεταφορές και την ενέργεια, 
κυρίως στον τοµέα της εξοικονόµησης και της προώθησης των ανανεώσιµων πηγών µε 
στόχο την προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής.  
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Στην πρόταση Κανονισµού της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης - που θα προωθηθεί 
στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το φθινόπωρο - περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για 
συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής σχεδίων µε Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία 
στους τοµείς του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής 
αποτελεσµατικότητας και της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και των 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, και πιο ειδικά: 

• Επενδύσεις στο περιβάλλον, περιλαµβάνοντας την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα που 
παρουσιάζει περιβαλλοντικά οφέλη, οδηγώντας σε µείωση των εκποµπών CO2 

• Συγχρηµατοδότηση έργων ενεργειακής αποτελεσµατικότητας στις δηµόσιες υποδοµές 
και στις κατοικίες   

• Προώθηση βιώσιµων µεταφορικών υποδοµών και ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων 
Μεταφορών, προωθώντας έναν βιώσιµο, ασφαλή κι αποτελεσµατικό πολυ-λειτουργικό 
Ενιαίο Χώρο Ευρωπαϊκών Μεταφορών, αναπτύσσοντας έξυπνα, φιλικά στο περιβάλλον 
κι ολοκληρωµένα συστήµατα µεταφορών, λαµβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες δυνατές 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, και προσβάσιµη αστική και προαστιακή κινητικότητα     

• Προώθηση στρατηγικών χαµηλού άνθρακα, χαµηλών εκποµπών και εξοικονόµησης 
ενέργειας για αστικές περιοχές, παράλληλα µε βιώσιµα, έξυπνα κι ολοκληρωµένα σχέδια 
δράσης για την ενέργεια για τις περιοχές αυτές.  

• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της υπαίθρου, περιλαµβάνοντας 
αποκατάσταση υποβαθµισµένων περιοχών, δηµιουργία κι επέκταση χώρων πρασίνου και 
µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης.   

• Επενδύσεις για προστασία του κλίµατος και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή µε 
βάση την προσέγγιση του οικοσυστήµατος  

• Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, και µέσω των πράσινων 
υποδοµών και των περιοχών ΝATURA 2000   

• Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι 
της ΕΕ για να νερά καθώς και για να προωθηθούν υγιή υδάτινα συστήµατα, η εξυγίανση 
των υδατικών υποδοµών καθώς και  η καινοτοµία στον τοµέα των νερών  

• Ενίσχυση δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλής και µεσαίας τάσης, 
περιλαµβάνοντας και “έξυπνα δίκτυα” (smart grids)  κατάλληλα για ΑΠΕ.    

Η παρέµβαση του Νίκου Χρυσόγελου είχε επίσης ως αποτέλεσµα η Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης να υιοθετήσει τη θέση ότι οι κύριοι οφελούµενοι από το Ταµείο 
Συνοχής στους τοµείς της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας και των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα είναι κυρίως οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις.    

Ευρεία ήταν ακόµα η υποστήριξη στη θέση ότι το Ταµείο Συνοχής θα  πρέπει να ενισχύσει 
την αναβάθµιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, τις δοµές τεχνικής βοήθειας 
καθώς και δράσεις ενηµέρωσης. Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν υποστηρίξει την 
θέση ότι οι Περιφερειακές Αρχές θα πρέπει να συµµετέχουν σε Συµβόλαια Εταιρικής 
Συνεργασίας µεταξύ της Κοµισιόν και των Κρατών Μελών όσον αφορά σε σχέδια που 
συγχρηµατοδοτούνται  τόσο από στο Ταµείο Συνοχής όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης και ότι θα πρέπει να  έχει προηγηθεί διαβούλευση των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών για την διαµόρφωση των 
σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.  

Αναµένεται ότι µέχρι τα τέλη του 2012 θα έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση από την Ολοµέλεια του 
Ευρωκοινοβουλίου του Κανονισµού του Ταµείου Συνοχής αλλά και των Κανονισµών των 3 
από τα 4  υπόλοιπα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Η διαβούλευση Ευρωκοινοβουλίου, Κοµισιόν και 
Συµβουλίου θα ξεκινήσει το φθινόπωρο µε στόχο να συµφωνήσουν πάνω στο σχέδιο του 
Κανονισµού. Μέσα στο 2013 θα πρέπει τα Κράτη - Μέλη να διαµορφώσουν µε συµµετοχικό 
τρόπο τα προγράµµατά τους για το Ταµείο Συνοχής. Μία από τις προϋποθέσεις 
χρηµατοδότησης είναι ότι πριν από την καταβολή των προβλεπόµενων κονδυλίων, οι αρχές 
κάθε χώρας θα πρέπει να µπορούν να αποδείξουν ότι έχει θεσπιστεί το κατάλληλο 
στρατηγικό, κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική χρήση 
των πόρων. 

 

    


