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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις 

της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 

του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

επιβάλλει τον μετασχηματισμό της 

Ένωσης σε μια κοινωνία υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αυτό, 

με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που να 

επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με τον 

υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά 

επίπεδα παραγωγής CO2 και ρύπανσης και 

που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του 

πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030 και των 

ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των 

κρατών μελών για την ενέργεια και το 

κλίμα, καθώς και προετοιμασίες για τη 

στρατηγική της Ένωσης για το κλίμα και 

την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και 

μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει 

να περιλαμβάνει επίσης μέτρα που να 

συνεισφέρουν στην υλοποίηση της 

πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να 

περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της 

αλλαγής του κλίματος. 

(7) Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις 

της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 

του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

επιβάλλει τον μετασχηματισμό της 

Ένωσης σε μια κοινωνία βιώσιμη, 

κυκλικής οικονομίας, υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών 

και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. 

Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που 

να επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με 

τον υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά 

επίπεδα παραγωγής αερίων του 

θερμοκηπίου και ρύπανσης, όπως δράσεις 

που αποσκοπούν στη μείωση και την 

ανάσχεση της εξόρυξης, της χρήσης και 

της χρηματοδότησης ορυκτών καυσίμων, 
και που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή 

του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και 

την ενέργεια έως το 2030 και των 

ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των 

κρατών μελών για την ενέργεια και το 

κλίμα, καθώς και στην υλοποίηση της 

στρατηγικής της Ένωσης για το κλίμα και 

την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και 

μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον στόχο 

της συμφωνίας του Παρισιού για 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

επίσης μέτρα που να συνεισφέρουν στην 

υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
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προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς 

συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 

της Ένωσης αντιπροσωπεύουν σημαντικό 

μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας 

(περίπου το 20 % όλων των 

λιμνοθαλασσών και κοραλλιογενών 

υφάλων στον κόσμο) και καλούνται να 

αντιμετωπίσουν, περισσότερο από κάθε 

περιοχή στην Ευρώπη, τις καταστροφικές 

και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και της συρρίκνωσης 

της βιοποικιλότητας. Είναι, επομένως, 

αναγκαίο να προβλεφθεί για τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ένωσης 

ελάχιστος και ειδικός προϋπολογισμός 

και, ειδικότερα, να παρασχεθεί 

χρηματοδότηση στις γαλλικές εξόχως 

απόκεντρες περιοχές που έχουν 

αποκλειστεί αδίκως από τις οδηγίες για 

τα πτηνά και τους οικοτόπους και οι 

οποίες, ως εκ τούτου, δεν επωφελούνται 

από ένα δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο 

για την προστασία των ειδών και των 

οικοτόπων, ή από τα ταμεία Natura2000, 

παρά το γεγονός ότι όλες αποτελούν 

παγκόσμιους κόμβους βιοποικιλότητας 

και ορισμένες έχουν χαρακτηριστεί, ή 

βρίσκονται στο στάδιο του 

χαρακτηρισμού, ως τόποι παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO. Οι γαλλικές 

εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν 

υποστεί ιδιαίτερα δυσμενή διάκριση στην 
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κατανομή των διαφόρων ευρωπαϊκών 

κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της 

προστασίας της βιοποικιλότητας. 

Τουλάχιστον 2 % της χρηματοδότησης 

από το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να 

διατεθεί στις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες της Ένωσης, προκειμένου να 

προστατευθεί η ασύγκριτη 

βιοποικιλότητά τους και τουλάχιστον 1 % 

θα πρέπει να διατεθεί στις γαλλικές 

εξόχως απόκεντρες περιοχές ως 

αντιστάθμιση  για τα χρόνια που πήγαν 

χαμένα. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Τουλάχιστον 2 % της συνολικής 

χρηματοδότησης του προγράμματος 

LIFE διατίθεται στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η χορήγηση και η διαχείριση των 

επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 

προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού 

κανονισμού. 

Η χορήγηση και η διαχείριση των 

επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 

προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού 

κανονισμού και συγχρηματοδοτείται σε 

ποσοστό 85% των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών. Για τα έργα που υλοποιούνται 

στις εξόχως απόκεντρες περιοχές το 

ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται 

στο 100 % των συνολικών επιλέξιμων 

δαπανών. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) όπου ενδείκνυται, δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση σε έργα που αφορούν γεωγραφικές 

περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή 

αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς 

περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές και 

εξόχως απόκεντρες περιοχές. 

στ) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

βιογεωγραφική ισορροπία των έργων και 
σε έργα που αφορούν γεωγραφικές 

περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή 

αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς 

περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές, 

περιοχές με υψηλή φυσική αξία και 

εξόχως απόκεντρες περιοχές. 

Or. en 

 


