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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Προς επιδίωξη των σκοπών και των 

στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, 

τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της 

Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, 

του κλίματος και των συναφών καθαρών 

μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα 

αναμένεται να συμβάλει στη στροφή προς 

μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στην 

προστασία και στη βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και 

στην ανάσχεση και αντιστροφή της 

απώλειας βιοποικιλότητας, είτε μέσω 

άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της 

υποστήριξης της ενσωμάτωσης των 

σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές. 

(3) Προς επιδίωξη των σκοπών και των 

στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, 

τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της 

Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, 

του κλίματος και των συναφών καθαρών 

μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα 

αναμένεται να συμβάλει, στο πλαίσιο της 

δίκαιης μετάβασης, στη στροφή προς μια 

οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, καθαρών 

μηδενικών εκπομπών και ανθεκτική στην 

αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και 

στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της 

υγείας, καθώς και στην ανάσχεση και 

αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, 

μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του 

δικτύου Natura 2000 και της 

αντιμετώπισης της υποβάθμισης των 

οικοσυστημάτων, είτε μέσω άμεσων 

παρεμβάσεων είτε μέσω της υποστήριξης 

της ενσωμάτωσης των σκοπών αυτών σε 

άλλες πολιτικές. Η δίκαιη μετάβαση θα 

πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο 

διαβούλευσης και διαλόγου με τους 

κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες 

και κοινότητες που επηρεάζονται. Αυτές 

θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται 

στο μέτρο του δυνατού στην ανάπτυξη 

και την υλοποίηση έργων. 
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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, στο 

πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, στη 

στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 

οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση 

και καθαρές μηδενικές εκπομπές, να 

προστατεύσει και να βελτιώσει την 

ποιότητα του περιβάλλοντος και να 

ανακόψει και να αντιστρέψει την απώλεια 

βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των 

οικοσυστημάτων, προκειμένου να 

συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 

πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, βάσει 

της οποίας οι κοινότητες και τα εδάφη 

που επηρεάζονται περιλαμβάνονται στην 

ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων, ιδίως 

μέσω διαβουλεύσεων και διαλόγου. 
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