
 

AM\1171718EL.docx  PE631.575v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0397/76 

Τροπολογία  76 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο γενικός σκοπός του 

προγράμματος είναι να συμβάλει στη 

στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 

οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση 

και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της 

μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 

στην προστασία και τη βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος και στην 

ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 

βιοποικιλότητας, προκειμένου να 

συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

1. Ο γενικός σκοπός του 

προγράμματος είναι να συμβάλει στη 

στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 

οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση 

και ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του 

άνθρακα, να προστατεύσει και να 

βελτιώσει την ποιότητα του 

περιβάλλοντος και να ανακόψει και να 

αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας 

και την υποβάθμιση των 

οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων με μέτρα 

διαχείρισης των μεγάλων σαρκοφάγων, 

προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/77 

Τροπολογία  77 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το πρόγραμμα δεν υπονομεύει 

τους στόχους άλλης ενωσιακής 

νομοθεσίας και πολιτικής. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.12.2018 A8-0397/78 

Τροπολογία  78 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α γ) τα έργα που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα αποφεύγουν την 

υπονόμευση άλλων νομοθετικών και 

πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης· 

 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/79 

Τροπολογία  79 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) δίνεται προτεραιότητα στα έργα 

που προσφέρουν τόσο τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα συμμετοχής της κοινωνίας 

των πολιτών, των ιδιοκτητών γης και των 

τομέων της γεωργίας, της φυτοκομίας και 

της δασοκομίας, όσο και τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα έξυπνης συνεργασίας μαζί 

τους· 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0397/80 

Τροπολογία  80 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Η επιτυχία των έργων 

στρατηγικού χαρακτήρα και των 

στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων 

εξαρτάται από τη στενή συνεργασία 

μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών και των μη κρατικών 

φορέων που επηρεάζονται από τους 

στόχους του προγράμματος. Θα πρέπει 

επομένως να εφαρμόζονται οι αρχές της 

διαφάνειας και της δημοσιοποίησης των 

σχετικών αποφάσεων που αφορούν την 

ανάπτυξη, την υλοποίηση, την 

αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 

έργων. 

Or. en 

 

 


