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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/81 

Τροπολογία  81 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της 

νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές 

ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των 

ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 

2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις 

ύψους 177 δισ. EUR ετησίως κατά την 

περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά 

αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση 

εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή 

απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται 

διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά 

κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους 

σκοπούς του υποπρογράμματος για τη 

μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας 

είναι η δημιουργία ικανοτήτων για την 

ανάπτυξη και την ομαδοποίηση έργων, 

ώστε να στηριχθεί η απορρόφηση 

κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε 

καθαρές μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων 

με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 

που παρέχει το InvestEU. 

(9) Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της 

νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές 

ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των 

ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 

2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις 

ύψους 177 δισ. EUR ετησίως κατά την 

περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά 

αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση 

εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή 

απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται 

διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά 

κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους 

σκοπούς του υποπρογράμματος για τη 

μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας 

είναι η δημιουργία ικανοτήτων για την 

ανάπτυξη και την ομαδοποίηση έργων, 

μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ώστε να στηριχθεί η 

απορρόφηση κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και στην 

ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων με τη 

χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που 

παρέχει το InvestEU. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/82 

Τροπολογία  82 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Η κοινή γεωργική πολιτική 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Παρά τις 

επανειλημμένες εκκλήσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

ενδιαφερόμενων μερών, 

συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας 

REFIT, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει 

ακόμη διενεργήσει έλεγχο 

καταλληλότητας της ΚΓΠ. Από την άλλη 

πλευρά, στον έλεγχο καταλληλότητας των 

οδηγιών για τα πτηνά και τους 

οικοτόπους επισημαινόταν η 

ανησυχητική μείωση ειδών και 

οικοτόπων που συνδέεται με τη γεωργία, 

και τονιζόταν η ανάγκη να βελτιωθεί η 

συνοχή της ΚΓΠ με τους συναφείς 

στόχους της Ένωσης για τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/83 

Τροπολογία  83 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Εκφράζοντας τη σημασία της 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα 

συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων 

για το κλίμα και στην επίτευξη ενός 

στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % 

των συνολικών δαπανών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται 

σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο 

πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 

αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 61 % 

του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 

του προγράμματος σε κλιματικούς 

σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα 

προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και της εφαρμογής του 

προγράμματος και θα επαναξιολογούνται 

στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 

αξιολόγησης και επανεξέτασης. 

(24) Εκφράζοντας τη σημασία της 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα 

συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων 

για το κλίμα και στην επίτευξη ενός 

στόχου σύμφωνα με τον οποίο 

τουλάχιστον το 50 % των συνολικών 

δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ θα 

κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 

δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 

προγράμματος αναμένεται ότι θα 

συνεισφέρουν τουλάχιστον το 61 % του 

συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 

προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 

σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 

τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 

εφαρμογής του προγράμματος και θα 

επαναξιολογούνται στο πλαίσιο των 

σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 

επανεξέτασης. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/84 

Τροπολογία  84 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 

κονδύλιο για την εφαρμογή του 

προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 

ανέρχεται σε 5 450 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές. 

1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 

κονδύλιο για την εφαρμογή του 

προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 1 % του 

συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης 

για την εν λόγω περίοδο, αλλά δεν είναι 

μικρότερο από 6 442 000 000 EUR σε 

τιμές 2018 (7 272 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές). 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/85 

Τροπολογία  85 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η συνοχή και ο συντονισμός μεταξύ του 

προγράμματος και άλλων προγραμμάτων 

της Ένωσης εξασφαλίζονται, μεταξύ 

άλλων, με την ενσωμάτωση των σχετικών 

στόχων της Ένωσης για τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα σε όλα τα προγράμματα 

της Ένωσης. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/86 

Τροπολογία  86 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τουλάχιστον το 81 % του 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 διατίθεται για 

έργα που υποστηρίζονται με 

επιχορηγήσεις ή, κατά περίπτωση, με 

χρηματοδοτικά μέσα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/87 

Τροπολογία  87 

Benedek Jávor 

 

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 10 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Με λειτουργικές επιχορηγήσεις 

υποστηρίζεται η λειτουργία μη 

κερδοσκοπικών οντοτήτων που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη, την 

εφαρμογή και την επιβολή ενωσιακής 

νομοθεσίας και πολιτικής και 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 

του περιβάλλοντος ή της δράσης για το 

κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της 

μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. 

5. Με λειτουργικές επιχορηγήσεις 

υποστηρίζεται η λειτουργία μη 

κερδοσκοπικών οντοτήτων που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη, την 

εφαρμογή και την επιβολή ενωσιακής 

νομοθεσίας και πολιτικής και 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 

του περιβάλλοντος ή της δράσης για το 

κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της 

μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17, το 

μέγιστο ποσοστό ενωσιακής 

συγχρηματοδότησης για λειτουργικές 

επιχορηγήσεις είναι το 70 % των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/88 

Τροπολογία  88 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα έργα που χρηματοδοτούνται από 

το πρόγραμμα αποφεύγουν την 

υπονόμευση σκοπών του προγράμματος 

σχετικών με το περιβάλλον, το κλίμα ή 

συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας και, 

όπου είναι δυνατόν, προάγουν τη χρήση 

πράσινων δημόσιων συμβάσεων· 

α) τα έργα που χρηματοδοτούνται από 

το πρόγραμμα εφαρμόζουν προστασία της 

βιωσιμότητας και της βιοποικιλότητας, 

για τη μη υπονόμευση σκοπών του 

προγράμματος σχετικών με το περιβάλλον, 

το κλίμα ή συναφείς καθαρές μορφές 

ενέργειας και, όπου είναι δυνατόν, 

προάγουν τη χρήση πράσινων δημόσιων 

συμβάσεων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/89 

Τροπολογία  89 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δίνεται προτεραιότητα στα έργα 

που παρέχουν παράλληλα οφέλη και 

προάγουν συνέργειες μεταξύ των 

υποπρογραμμάτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 4· 

β) δίνεται προτεραιότητα στα έργα 

που παρέχουν παράλληλα οφέλη και 

προάγουν συνέργειες μεταξύ των 

υποπρογραμμάτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 4· τούτο εφαρμόζεται ειδικότερα 

σε σχέδια δράσης για το κλίμα τα οποία 

προωθούν λύσεις που βασίζονται στη 

φύση· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0397/90 

Τροπολογία  90 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 18 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί και 

υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για την 

ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με το 

κλίμα και τη βιοποικιλότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 

δαπανών. Η συνεισφορά του παρόντος 

κανονισμού στην επίτευξη ενός στόχου 

σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των 

δαπανών ολόκληρου του προϋπολογισμού 

θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς 

παρακολουθείται μέσω του ενωσιακού 

συστήματος κλιματικών δεικτών. Οι 

δαπάνες που σχετίζονται με τη 

βιοποικιλότητα παρακολουθούνται με τη 

χρήση ενός συγκεκριμένου συνόλου 

δεικτών. Αυτές οι μέθοδοι 

παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που 

αναμένεται να συνεισφέρουν σε σκοπούς 

σχετικούς με το κλίμα και με τη 

βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2021–2027, στο κατάλληλο 

επίπεδο ανάλυσης. Οι δαπάνες 

παρουσιάζονται ετησίως στη δήλωση του 

προϋπολογισμού για το πρόγραμμα. Η 

συμβολή του προγράμματος σε σκοπούς 

της Ένωσης σχετικούς με το κλίμα και τη 

βιοποικιλότητα δηλώνεται τακτικά στο 

πλαίσιο των αξιολογήσεων και της ετήσιας 

έκθεσης. 

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί και 

υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για την 

ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με το 

κλίμα και τη βιοποικιλότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 

δαπανών. Η συνεισφορά του παρόντος 

κανονισμού στην επίτευξη ενός στόχου 

σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 

50 % των δαπανών ολόκληρου του 

προϋπολογισμού θα κατευθύνεται σε 

κλιματικούς σκοπούς παρακολουθείται 

μέσω του ενωσιακού συστήματος 

κλιματικών δεικτών. Οι δαπάνες που 

σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα 

παρακολουθούνται με τη χρήση ενός 

συγκεκριμένου συνόλου δεικτών. Αυτές οι 

μέθοδοι παρακολούθησης 

χρησιμοποιούνται, τόσο εκ των προτέρων 

όσο και εκ των υστέρων, συνδυάζοντας 

προσεγγίσεις τόσο από την κορυφή προς 

τη βάση όσο και από τη βάση προς την 

κορυφή, για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

που αναμένεται να συνεισφέρουν σε 

σκοπούς σχετικούς με το κλίμα και με τη 

βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2021–2027, στο κατάλληλο 

επίπεδο ανάλυσης. Οι δαπάνες 

παρουσιάζονται ετησίως στη δήλωση του 

προϋπολογισμού για το πρόγραμμα. Η 

συμβολή του προγράμματος σε σκοπούς 
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της Ένωσης σχετικούς με το κλίμα και τη 

βιοποικιλότητα δηλώνεται τακτικά στο 

πλαίσιο των αξιολογήσεων και της ετήσιας 

έκθεσης. 

Or. en 

 


