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Τροπολογία  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η πολιτική και η νομοθεσία της 

Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και 

τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας 

έχουν επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις 

στην κατάσταση του περιβάλλοντος. 

Εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται 

μεγάλες περιβαλλοντικές και κλιματικές 

προκλήσεις οι οποίες, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν, θα έχουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις για την Ένωση και 

την ευημερία των πολιτών της. 

(1) Παρά την πολιτική και τη 

νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα 

εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες 

περιβαλλοντικές και κλιματικές 

προκλήσεις οι οποίες, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν, θα έχουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις για την Ένωση και 

την ευημερία των πολιτών της. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η πολιτική και η νομοθεσία της 

Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και 

τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας 

έχουν επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις 

στην κατάσταση του περιβάλλοντος. 

Εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται 

μεγάλες περιβαλλοντικές και κλιματικές 

προκλήσεις οι οποίες, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν, θα έχουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις για την Ένωση και 

την ευημερία των πολιτών της. 

(1) Η πολιτική και η νομοθεσία της 

Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και 

τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας 

έχουν επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις 

στην κατάσταση του περιβάλλοντος. Η 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών μέτρων σε 

άλλους τομείς πολιτικής, όπως η γεωργία 

και η ενέργεια, οδηγεί σε βελτιώσεις στην 

κατάσταση του περιβάλλοντος. 

Εξακολουθούν ωστόσο να υφίστανται 

μεγάλες περιβαλλοντικές και κλιματικές 

προκλήσεις οι οποίες, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν, θα έχουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις για την Ένωση και 
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την ευημερία των πολιτών της. 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Daniel Buda 

 

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 στη στροφή προς 

μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, προσαρμοσμένη 

στις νέες τεχνολογίες, 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. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Προς επιδίωξη των σκοπών και 

των στόχων που θέτει η νομοθεσία, η 

(3) H επιδίωξη των σκοπών και των 

στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, 
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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. 

τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της 

Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, 

του κλίματος και των συναφών καθαρών 

μορφών ενέργειας πρέπει να είναι 

σεβαστή. 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το πρόγραμμα αναμένεται να 

συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην 

επίτευξη των στόχων και σκοπών της 

νομοθεσίας, των στρατηγικών, των 

σχεδίων και των διεθνών δεσμεύσεων της 

Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και 

τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, 

ιδίως της ατζέντας του 2030 των 

Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη8, της σύμβασης για τη βιολογική 

ποικιλότητα9 και της συμφωνίας του 

Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 

σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή10 («συμφωνία 

του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή»). 

(5) Το πρόγραμμα αναμένεται να 

συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην 

επίτευξη των στόχων και σκοπών της 

νομοθεσίας, των στρατηγικών, των 

σχεδίων και των διεθνών δεσμεύσεων της 

Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και 

τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, 

ιδίως και κατά κύριο λόγο της ατζέντας 

του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη8, της σύμβασης για τη 

βιολογική ποικιλότητα9 και της συμφωνίας 

του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο 

της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων 

Εθνών για την κλιματική αλλαγή10 

(«συμφωνία του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή»). 

_________________ _________________ 
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8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 

25/09/2015. 

8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 

25/09/2015. 

9 93/626/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, 

της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη 

σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική 

ποικιλομορφία (ΕΕ L 309 της 13.12.1993, 

σ. 1). 

9 93/626/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, 

της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη 

σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική 

ποικιλομορφία (ΕΕ L 309 της 13.12.1993, 

σ. 1). 

10 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4. 10 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4. 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για την επίτευξη των γενικών 

σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων 

για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 203012, 13, 14, της ενωσιακής νομοθεσίας 

για τη φύση15, και των σχετικών 

πολιτικών16, 17, 18, 19, 20, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. 

(6) Για την επίτευξη των γενικών 

σκοπών, η υλοποίηση της δέσμης μέτρων 

για την κυκλική οικονομία11, του πλαισίου 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 203012, 13, 14, της ενωσιακής νομοθεσίας 

για τη φύση15, και των σχετικών 

πολιτικών16, 17, 18, 19, 20, 

συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 

για τη βιοοικονομία20α, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final της 02.12.2015. 11 COM(2015) 614 final της 02.12.2015. 

12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, COM(2014)15 της 

22.01.2014. 

12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030, COM(2014)15 της 

22.01.2014. 

13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)216 

της 16.04.2013. 

13 Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, COM(2013)216 

της 16.04.2013. 

14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για 

όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016) 860 

της 30.11.2016. 

14 Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για 

όλους τους Ευρωπαίους», COM(2016) 860 

της 30.11.2016. 

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 

άνθρωπο και την οικονομία, 

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 

άνθρωπο και την οικονομία, 
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COM(2017)198 της 27.04.2017. COM(2017)198 της 27.04.2017. 

16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την 

Ευρώπη, COM(2013)918. 

16 Πρόγραμμα «Καθαρός αέρας» για την 

Ευρώπη, COM(2013)918. 

17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1). 

17 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 

22.12.2000, σ. 1). 

18 Θεματική στρατηγική για την προστασία 

του εδάφους, COM(2006)231. 

18 Θεματική στρατηγική για την προστασία 

του εδάφους, COM(2006)231. 

19 Στρατηγική για την κινητικότητα 

χαμηλών εκπομπών, COM/2016/0501 

final. 

19 Στρατηγική για την κινητικότητα 

χαμηλών εκπομπών, COM/2016/0501 

final. 

20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2014/94/ΕΕ της 8.11.2017. 

20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές 

εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2014/94/ΕΕ της 8.11.2017. 

 20α Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 

μια βιοοικονομία για την Ευρώπη, 

COM(2012) 60 final της 13.2.2012. 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Daniel Buda 

 

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 

(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 
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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. 

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, καθώς και για την 

πρόληψη και δράση ενάντια στις 

καταστροφές που προκαλούνται από την 

κλιματική αλλαγή. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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 

(7) Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις 

της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 

του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η 

οποία πρέπει να τηρείται, 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 

στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 

με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 

υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, που έως το 2020 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 

καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η 

χρηματοδότηση της αριστείας και η 

παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη 

της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων 

τεχνολογιών που θα συμβάλουν στον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η 

συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα 

LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες 

συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων 

και αυξάνει τη συνολική συνοχή της 

ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να συλλεχθούν και να 

δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 

στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 

με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 

υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, που έως το 2020 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE, με 

διατήρηση του ίδιου συντελεστή 

συγχρηματοδότησης, καθώς ο σκοπός 

τους δεν είναι η χρηματοδότηση της 

αριστείας και η παραγωγή καινοτομίας 

αλλά η υποστήριξη της διείσδυσης ήδη 

διαθέσιμων τεχνολογιών που θα 

συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής. Η συμπερίληψη αυτών των 

δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων 

στο πρόγραμμα LIFE προσφέρει πλούσιες 

δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των 

υποπρογραμμάτων και αυξάνει τη 

συνολική συνοχή της ενωσιακής 

χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
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διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων 

έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, 

μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα. 

να συλλεχθούν και να δημοσιοποιηθούν 

δεδομένα σχετικά με τη διείσδυση των 

υφιστάμενων λύσεων έρευνας και 

καινοτομίας στα έργα LIFE, μεταξύ άλλων 

από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και 

τα πρόδρομα προγράμματα. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις περιφέρειες και τις πόλεις ανέρχεται στο 100% στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

 

Τροπολογία  41 

Daniel Buda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 

στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 

με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 

υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, που έως το 2020 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 

καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η 

χρηματοδότηση της αριστείας και η 

παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη 

της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων 

τεχνολογιών που θα συμβάλουν στον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η 

συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα 

LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες 

συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων 

και αυξάνει τη συνολική συνοχή της 

ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να συλλεχθούν και να 

δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 

στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 

με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 

υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, που έως το 2020 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 

καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η 

χρηματοδότηση της αριστείας και η 

παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη 

της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων 

τεχνολογιών που θα συμβάλουν στον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η 

συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα 

LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες 

συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων 

με την ενθάρρυνση των πολυταμειακών 

χρηματοδοτήσεων και αυξάνει τη 

συνολική συνοχή της ενωσιακής 

χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
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διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων 

έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, 

μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα. 

να συλλεχθούν και να δημοσιοποιηθούν 

δεδομένα σχετικά με τη διείσδυση των 

υφιστάμενων λύσεων έρευνας και 

καινοτομίας στα έργα LIFE, μεταξύ άλλων 

από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και 

τα πρόδρομα προγράμματα. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 

στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 

με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 

υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, που έως το 2020 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 

καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η 

χρηματοδότηση της αριστείας και η 

παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη 

της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων 

τεχνολογιών που θα συμβάλουν στον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η 

συμπερίληψη αυτών των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης ικανοτήτων στο πρόγραμμα 

LIFE προσφέρει πλούσιες δυνατότητες 

συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων 

και αυξάνει τη συνολική συνοχή της 

ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να συλλεχθούν και να 

δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη 

διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων 

έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, 

μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα. 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 

στον μετριασμό και την άμβλυνση της 

κλιματικής αλλαγής, με παράλληλα οφέλη 

για το περιβάλλον. Οι δράσεις ανάπτυξης 

ικανοτήτων προς υποστήριξη της 

μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 

που έως το 2020 χρηματοδοτούνται από το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 

καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η 

χρηματοδότηση της αριστείας και η 

παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη 

της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων 

τεχνολογιών που θα συμβάλουν στον 

μετριασμό και την άμβλυνση της 

κλιματικής αλλαγής. Η συμπερίληψη 

αυτών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης 

ικανοτήτων στο πρόγραμμα LIFE 

προσφέρει πλούσιες δυνατότητες 

συνέργειας μεταξύ των υποπρογραμμάτων 

και αυξάνει τη συνολική συνοχή της 

ενωσιακής χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να συλλεχθούν και να 

δημοσιοποιηθούν δεδομένα σχετικά με τη 

διείσδυση των υφιστάμενων λύσεων 

έρευνας και καινοτομίας στα έργα LIFE, 

μεταξύ άλλων από το πρόγραμμα «Ορίζων 

Ευρώπη» και τα πρόδρομα προγράμματα. 
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Or. ro 

 

Τροπολογία  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

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 που έχουν προταθεί από την 

Επιτροπή θα απαιτήσει πρόσθετες 

επενδύσεις ύψους 177 δισ. EUR ετησίως 

κατά την περίοδο 2021–2030. Οι εν λόγω 

στόχοι αυξήθηκαν από τους 

συννομοθέτες κατά την οριστικοποίηση 

της οδηγίας σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και της οδηγίας για 

την ενεργειακή απόδοση, προκειμένου οι 

στόχοι της Ένωσης να είναι πιο κοντά 

στις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού. 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. 

Or. en 
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Τροπολογία  44 

Nicola Caputo 

 

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 αποκεντρωμένες 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως για 

την κατανάλωση ενέργειας λόγω 

θέρμανσης και κλιματισμού), όπου 

απαιτείται διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα 

με ισχυρά κατανεμημένο χαρακτήρα, 

προωθώντας, για παράδειγμα, πιλοτικά 

έργα που βασίζονται σε μικρά αστικά 

συγκροτήματα. 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. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Η μείωση των εκπομπών στον τομέα των κατασκευών αποτελεί αναγκαίο βήμα για την επίτευξη 

των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και, ως εκ τούτου, για την επίτευξη των 

στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Ωστόσο, θεωρείται σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη 
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προσοχή στην κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση και τον κλιματισμό, η οποία 

αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Τροπολογία  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι συνέργειες με το πρόγραμμα 

«Ορίζων Ευρώπη» αναμένεται να 

διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες σε έρευνα 

και τεχνολογία για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων στους τομείς του 

περιβάλλοντος, του κλίματος και της 

ενέργειας αναγνωρίζονται και 

προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία 

στρατηγικού σχεδιασμού της έρευνας και 

καινοτομίας του «Ορίζων Ευρώπη». Το 

πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να συνεχίσει 

να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην 

εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το 

περιβάλλον, το κλίμα και την καθαρή 

ενέργεια, μεταξύ άλλων 

συμπεριλαμβάνοντας και αξιοποιώντας 

τα αποτελέσματα της έρευνας και της 

καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη» και διευκολύνοντας την 

εφαρμογή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα 

ούτως ώστε να συμβάλλουν στην επίλυση 

των προβλημάτων που σχετίζονται με το 

περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε 

καθαρές μορφές ενέργειας. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί 

να στηρίζει την ανάπτυξη και την 

εμπορική διάθεση νέων καινοτόμων 

ιδεών που ενδέχεται να προκύψουν από 

την εφαρμογή των έργων του 

προγράμματος LIFE. 

διαγράφεται 

Or. fr 
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Τροπολογία  46 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η πιο πρόσφατη δέσμη 

επισκόπησης της εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην 

Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα 

σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η 

υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 

κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. 

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει 

να λειτουργήσει ως καταλύτης 

προκειμένου να επιτελεστεί η απαιτούμενη 

πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και 

αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων, της 

ανάπτυξης, παρακολούθησης και 

επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, 

της ενίσχυσης της συμμετοχής 

ενδιαφερόμενων φορέων, της 

κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά 

επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, 

και της υποστήριξης δράσεων με στόχο 

την άρση των διάφορων εμποδίων στην 

αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών 

σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

(12) Η πιο πρόσφατη δέσμη 

επισκόπησης της εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην 

Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα 

σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η 

υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 

κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. 

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει 

να λειτουργήσει ως καταλύτης 

προκειμένου να επιτελεστεί η απαιτούμενη 

πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και 

αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων, της 

ανάπτυξης, παρακολούθησης και 

επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, 

της προώθησης της ευαισθητοποίησης 

και της επικοινωνίας, της ανάπτυξης 

χρηστής διακυβέρνησης, της ενίσχυσης 

της συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων, 

της κινητοποίησης επενδύσεων από 

ενωσιακά επενδυτικά προγράμματα ή 

άλλες πηγές, και της υποστήριξης δράσεων 

με στόχο την άρση των διάφορων 

εμποδίων στην αποτελεσματική υλοποίηση 

των βασικών σχεδίων που απαιτεί η 

περιβαλλοντική νομοθεσία. 

_________________ _________________ 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 

Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: 

Κοινές προκλήσεις και πώς να 

συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» 

(COM/2017/063 final). 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 

Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: 

Κοινές προκλήσεις και πώς να 

συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» 

(COM/2017/063 final). 
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Αιτιολόγηση 

Η βελτίωση της διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων μερών, είναι θεμελιώδης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και 

αποτέλεσε προτεραιότητα που εκφράστηκε ρητά στο προηγούμενο πρόγραμμα LIFE. 

 

Τροπολογία  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η πιο πρόσφατη δέσμη 

επισκόπησης της εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην 

Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα 

σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η 

υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 

κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. 

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει 

να λειτουργήσει ως καταλύτης 

προκειμένου να επιτελεστεί η απαιτούμενη 

πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και 

αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων, της 

ανάπτυξης, παρακολούθησης και 

επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, 

της ενίσχυσης της συμμετοχής 

ενδιαφερόμενων φορέων, της 

κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά 

επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, 

και της υποστήριξης δράσεων με στόχο 

την άρση των διάφορων εμποδίων στην 

αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών 

σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

(12) Η πιο πρόσφατη δέσμη 

επισκόπησης της εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην 

Ένωση21 υποδεικνύει ότι χρειάζεται ακόμα 

σημαντική πρόοδος ώστε να επιταχυνθεί η 

υλοποίηση του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να ενισχυθεί η 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 

κλιματικών σκοπών σε άλλες πολιτικές. 

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει 

να λειτουργήσει ως βασικός καταλύτης 

προκειμένου να επιτελεστεί η απαιτούμενη 

πρόοδος μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και 

αναπαραγωγής νέων προσεγγίσεων· της 

ανάπτυξης, παρακολούθησης και 

επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, 

της ενίσχυσης της συμμετοχής 

ενδιαφερόμενων φορέων, της 

κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά 

επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, 

και της υποστήριξης δράσεων με στόχο 

την άρση των διάφορων εμποδίων στην 

αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών 

σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

_________________ _________________ 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 

Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: 

Κοινές προκλήσεις και πώς να 

συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» 

(COM/2017/063 final). 

Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 

Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: 

Κοινές προκλήσεις και πώς να 

συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» 

(COM/2017/063 final). 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η ανάσχεση και η αντιστροφή της 

απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων 

και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, απαιτεί 

στήριξη για την ανάπτυξη, την υλοποίηση, 

την επιβολή και την αξιολόγηση της 

σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και 

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 

μέχρι το 202022, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου23, της οδηγίας 

2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και 

του κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου25, ιδίως μέσω της δημιουργίας 

της γνωσιακής βάσης για την κατάρτιση 

και την υλοποίηση πολιτικών και μέσω της 

ανάπτυξης, της δοκιμής, της επίδειξης και 

της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και 

λύσεων σε μικρή κλίμακα ή 

προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, 

περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, όπως οι 

ενοποιημένες προσεγγίσεις στην 

υλοποίηση των πλαισίων δράσης 

προτεραιότητας που καταρτίζονται με 

βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η Ένωση 

οφείλει να παρακολουθεί τις δαπάνες που 

σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, 

προκειμένου να συμμορφώνεται με τις 

(13) Η ανάσχεση και η αντιστροφή της 

απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων 

και στα υδάτινα οικοσυστήματα, απαιτεί 

στήριξη για την ανάπτυξη, την υλοποίηση, 

την επιβολή και την αξιολόγηση της 

σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και 

πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 

μέχρι το 202022, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου23, της οδηγίας 

2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και 

του κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου25, ιδίως μέσω της δημιουργίας 

της γνωσιακής βάσης για την κατάρτιση 

και την υλοποίηση πολιτικών και μέσω της 

ανάπτυξης, της δοκιμής, της επίδειξης και 

της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και 

λύσεων σε μικρή κλίμακα ή 

προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένα τοπικά, 

περιφερειακά ή εθνικά πλαίσια, όπως οι 

ενοποιημένες προσεγγίσεις στην 

υλοποίηση των πλαισίων δράσης 

προτεραιότητας που καταρτίζονται με 

βάση την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Η Ένωση 

οφείλει να παρακολουθεί τις δαπάνες που 

σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, 

προκειμένου να συμμορφώνεται με τις 
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υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 

απορρέουν από τη σύμβαση για τη 

βιολογική ποικιλότητα. Θα πρέπει να 

εκπληρώνονται επίσης οι απαιτήσεις 

παρακολούθησης που προκύπτουν από 

άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης. 

υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που 

απορρέουν από τη σύμβαση για τη 

βιολογική ποικιλότητα. Θα πρέπει να 

εκπληρώνονται επίσης οι απαιτήσεις 

παρακολούθησης που προκύπτουν από 

άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final. 

23 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 

22.7.1992, σ. 7). 

23 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 

22.7.1992, σ. 7). 

24 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 

της 26.1.2010, σ. 7). 

24 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 

διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 

της 26.1.2010, σ. 7). 

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, 

για την πρόληψη και διαχείριση της 

εισαγωγής και εξάπλωσης 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 

της 4.11.2014, σ. 35). 

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, 

για την πρόληψη και διαχείριση της 

εισαγωγής και εξάπλωσης 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 

της 4.11.2014, σ. 35). 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Πρόσφατες αξιολογήσεις και 

εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής 

της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 

και του ελέγχου καταλληλότητας της 

νομοθεσίας για τη φύση, υποδεικνύουν ότι 

μία από τις κυριότερες αιτίες για την 

(14) Πρόσφατες αξιολογήσεις και 

εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής 

της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 

και του ελέγχου καταλληλότητας της 

νομοθεσίας για τη φύση, υποδεικνύουν ότι 

μία από τις κυριότερες αιτίες για την 
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ανεπαρκή εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας για τη φύση και της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η 

έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Τα 

βασικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, 

όπως το [Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο 

Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας] μπορούν 

να συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη 

αυτών των αναγκών. Το πρόγραμμα 

μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την 

αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής 

μέσω στρατηγικών έργων για τη φύση, 

αφιερωμένων στην κατάλυση της 

εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και 

πολιτικής για τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 

των δράσεων που καθορίζονται στα 

πλαίσια δράσης προτεραιότητας που 

θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ. Τα στρατηγικά έργα για τη 

φύση θα πρέπει να υποστηρίζουν 

προγράμματα δράσεων στα κράτη μέλη για 

την ενσωμάτωση συναφών σκοπών 

σχετικών με τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και 

χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να 

διασφαλίζεται η κινητοποίηση 

κατάλληλων κονδυλίων για την υλοποίηση 

των πολιτικών αυτών. Στο πλαίσιο του 

δικού τους στρατηγικού σχεδίου για την 

κοινή γεωργική πολιτική, τα κράτη μέλη 

μπορούν να αποφασίσουν να 

χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο μερίδιο 

των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική 

Ανάπτυξη προκειμένου να προσελκύσουν 

υποστήριξη για δράσεις που 

συμπληρώνουν τα στρατηγικά έργα για τη 

φύση, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. 

ανεπαρκή εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας για τη φύση και της 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η 

έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης. Τα 

βασικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, 

όπως το [Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο 

Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας] μπορούν 

να συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη 

αυτών των αναγκών. Το πρόγραμμα 

μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την 

αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής 

μέσω στρατηγικών έργων για τη φύση, 

αφιερωμένων στην κατάλυση της 

εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και 

πολιτικής για τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 

των δράσεων που καθορίζονται στα 

πλαίσια δράσης προτεραιότητας που 

θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ. Τα στρατηγικά έργα για τη 

φύση θα πρέπει να υποστηρίζουν 

προγράμματα δράσεων στα κράτη μέλη για 

την ενσωμάτωση συναφών σκοπών 

σχετικών με τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και 

χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να 

διασφαλίζεται η κινητοποίηση 

κατάλληλων κονδυλίων για την υλοποίηση 

των πολιτικών αυτών. 

Or. fr 
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Τροπολογία  50 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η προώθηση της κυκλικής 

οικονομίας απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως 

προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, 

κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα 

αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση 

σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω 

της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε 

μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, 

δημόσιες αρχές, καταναλωτές), ιδίως μέσω 

της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της 

αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, 

πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων 

σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή 

εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 

υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και 

πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της 

υποστήριξης της στρατηγικής για τις 

πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν 

δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. 

(16) Η προώθηση της κυκλικής 

οικονομίας απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως 

προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, 

κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

πλαστικών υλών, καθώς και θέσπιση κι 

επιβολή αυστηρών προστίμων σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το 

πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη 

μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής 

οικονομίας μέσω της παροχής οικονομικής 

υποστήριξης σε μια ποικιλία φορέων 

(επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, 

καταναλωτές), ιδίως μέσω της εφαρμογής, 

της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής 

βέλτιστων τεχνολογιών, πρακτικών και 

λύσεων προσαρμοσμένων σε 

συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή 

εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 

υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και 

πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της 

υποστήριξης της στρατηγικής για τις 

πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν 

δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. 

Or. el 

Τροπολογία  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η προώθηση της κυκλικής 

οικονομίας απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως 

(16) Η προώθηση της κυκλικής 

οικονομίας απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως 
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προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, 

κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα 

αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση 

σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω 

της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε 

μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, 

δημόσιες αρχές, καταναλωτές), ιδίως μέσω 

της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της 

αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, 

πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων 

σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή 

εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 

υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και 

πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της 

υποστήριξης της στρατηγικής για τις 

πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν 

δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των θαλάσσιων 

απορριμμάτων. 

προς τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, 

κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 

πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα 

αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση 

σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω 

της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε 

μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, 

δημόσιες αρχές, καταναλωτές), ιδίως μέσω 

της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της 

αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, 

πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων 

σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή 

εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 

υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και 

πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της 

υποστήριξης της στρατηγικής για τις 

πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν 

δράσεις ειδικά για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των απορριμμάτων στο 

υδάτινο περιβάλλον. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, οι 

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών 

οδηγούν σε σημαντική αύξηση του 

οικολογικού αποτυπώματος του 

εμπορίου, λόγω της εφοδιαστικής που 

βασίζεται σε μεγάλες αποστάσεις και 

είναι συνεπώς ενεργοβόρα. Για λόγους 

συνέπειας με τις διάφορες διεθνείς 

δεσμεύσεις, και σε συνδυασμό με τους 

στόχους για μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πρέπει να σταματήσει τη 

σύναψη ανάλογων συμφωνιών. 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  53 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ο μακροπρόθεσμος στόχος της 

Ένωσης για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα είναι η επίτευξη 

επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για 

την υγεία του ανθρώπου. Η 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 

την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή 

και οι πολίτες αναμένουν από τις αρμόδιες 

αρχές να αναλαμβάνουν δράση. Η οδηγία 

(ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 

τονίζει τον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η χρηματοδότηση της 

Ένωσης στην επίτευξη των σκοπών για τον 

καθαρό αέρα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 

θα πρέπει να υποστηρίζει έργα, μεταξύ 

αυτών και στρατηγικά ολοκληρωμένα 

έργα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 

αξιοποιούν δημόσιους και ιδιωτικούς 

πόρους, να επιδεικνύουν ορθές πρακτικές 

και να καταλύουν την υλοποίηση των 

σχεδίων και της νομοθεσίας για την 

ποιότητα του αέρα σε τοπικό, 

περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό 

και υπερεθνικό επίπεδο. 

(17) Ο μακροπρόθεσμος στόχος της 

Ένωσης για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα είναι η επίτευξη 

επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για 

την υγεία του ανθρώπου. Η 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 

την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι υψηλή 

και οι πολίτες αναμένουν από τις αρμόδιες 

αρχές να αναλαμβάνουν δράση. Η οδηγία 

(ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 

τονίζει τον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η χρηματοδότηση της 

Ένωσης στην επίτευξη των σκοπών για τον 

καθαρό αέρα. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 

θα πρέπει να υποστηρίζει έργα, μεταξύ 

αυτών και στρατηγικά ολοκληρωμένα 

έργα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 

αξιοποιούν δημόσιους και ιδιωτικούς 

πόρους, να επιδεικνύουν ορθές πρακτικές 

και να καταλύουν την υλοποίηση των 

σχεδίων και της νομοθεσίας για την 

ποιότητα του αέρα σε τοπικό, 

περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό 

και υπερεθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω 

προτεραιότητες για τη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα θα πρέπει να 

συνάδουν με τις απαιτήσεις μείωσης των 

αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και με 

την ανάγκη για μακροπρόθεσμη μείωση 

των εκπομπών ολόκληρης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, με σταδιακή 

αντικατάσταση των ενεργειακών 

υποδομών που βασίζονται στα ορυκτά 
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καύσιμα από υποδομές που βασίζονται σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον βαθμό 

που είναι τεχνικά εφικτό. 

_________________ _________________ 

26 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 

σχετικά με τη μείωση των εθνικών 

εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 

ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 

2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 

17.12.2016, σ. 1). 

26 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 

σχετικά με τη μείωση των εθνικών 

εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 

ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 

2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 

17.12.2016, σ. 1). 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il 

trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di 

energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla 

qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Quando esiste una alternativa basata su una 

fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE non dovrebbe mai finanziare la sostituzione 

di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma 

ancora basate sull’energia fossile. 

 

Τροπολογία  54 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην προώθηση της απόσυρσης 

των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

ιδίως των μέσων οικιακής θέρμανσης και 

των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά 

καύσιμα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης θα πρέπει οι προσπάθειες να 

επικεντρωθούν στη μετάβαση σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 
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προώθηση μιας 

μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης 

προοπτικής. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Στην ΕΕ η οικιακή θέρμανση με βάση τον άνθρακα αποτελεί σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης με επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των πολιτών. Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, θα 

πρέπει να προωθηθεί η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους 

της μείωσης των εκπομπών στον κατασκευαστικό τομέα, όπως προβλέπεται στην οδηγία για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

 

Τροπολογία  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η προστασία και η αποκατάσταση 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένας 

από τους γενικούς στόχους της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει 

τα εξής: τη διαχείριση, συντήρηση, 

αποκατάσταση και παρακολούθηση της 

βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων, ιδίως στους θαλάσσιους 

τόπους Natura 2000, και την προστασία 

των ειδών οργανισμών σύμφωνα με τα 

πλαίσια δράσης υψηλής προτεραιότητας 

που αναπτύσσονται σύμφωνα με την 

οδηγία 92/43/ΕΟΚ· την επίτευξη καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28· την 

προώθηση καθαρών και υγιεινών 

θαλασσών· την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια 

κυκλική οικονομία, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα της 

απώλειας αλιευτικών εργαλείων και της 

ρύπανσης των θαλασσών· και την 

(19) Η προστασία και η αποκατάσταση 

του υδάτινου περιβάλλοντος είναι ένας 

από τους γενικούς στόχους της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει 

τα εξής: τη διαχείριση, συντήρηση, 

αποκατάσταση και παρακολούθηση της 

βιοποικιλότητας και των υδάτινων 

οικοσυστημάτων, ιδίως στους θαλάσσιους 

τόπους Natura 2000, και την προστασία 

των ειδών οργανισμών σύμφωνα με τα 

πλαίσια δράσης υψηλής προτεραιότητας 

που αναπτύσσονται σύμφωνα με την 

οδηγία 92/43/ΕΟΚ· την επίτευξη καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με 

την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28· την 

προώθηση καθαρών και υγιεινών 

θαλασσών· την υλοποίηση της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια 

κυκλική οικονομία, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα της 

απώλειας αλιευτικών εργαλείων και της 

ρύπανσης των θαλασσών· και την 
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προώθηση της συμμετοχής της Ένωσης 

στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, 

που είναι ουσιώδους σημασίας για την 

επίτευξη των στόχων της ατζέντας του 

2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και για τη διασφάλιση της υγείας 

των ωκεανών προς όφελος των 

μελλοντικών γενεών. Τα στρατηγικά 

ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά 

έργα για τη φύση, στο πλαίσιο του 

προγράμματος, θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν συναφείς δράσεις με στόχο 

την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

προώθηση της συμμετοχής της Ένωσης 

στη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, 

που είναι ουσιώδους σημασίας για την 

επίτευξη των στόχων της ατζέντας του 

2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και για τη διασφάλιση της υγείας 

των ωκεανών προς όφελος των 

μελλοντικών γενεών. Τα στρατηγικά 

ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά 

έργα για τη φύση, στο πλαίσιο του 

προγράμματος, θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν συναφείς δράσεις με στόχο 

την προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος. 

_________________ _________________ 

28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 

για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-

πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ 

L 164 της 25.6.2008, σ. 19). 

28 Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 

για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-

πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ 

L 164 της 25.6.2008, σ. 19). 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η βελτίωση της διακυβέρνησης 

πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 

κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε 

καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης 

του κοινού, της δραστηριοποίησης των 

καταναλωτών και της συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, στη 

διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές 

αλλά και την υλοποίησή τους. 

(20) Η βελτίωση της διακυβέρνησης 

πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 

κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε 

καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη 

συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης 

του κοινού, μεταξύ άλλων μέσω μιας 

στρατηγικής επικοινωνίας η οποία θα 

λαμβάνει υπόψη τα νέα μέσα και τα 

κοινωνικά δίκτυα και θα αυξήσει τη 

δραστηριοποίηση των καταναλωτών και 

τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
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φορέων, όπως οι μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, στη διαβούλευση πάνω στις 

σχετικές πολιτικές αλλά και την υλοποίησή 

τους. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφής η ανάγκη για σύγχρονη επικοινωνία. 

 

Τροπολογία  57 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους 

φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια 

οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη 

δοκιμή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, 

την αναβάθμιση των επαγγελματικών 

προσόντων, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα 

προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και 

την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής 

γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για 

την προσαρμογή των υφιστάμενων 

διαδικασιών και του σημερινού 

επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να 

υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των 

βιώσιμων λύσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί 

η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η 

δραστηριοποίηση των καταναλωτών. 

(22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους 

φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια 

οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη 

δοκιμή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, 

την αναβάθμιση των επαγγελματικών 

προσόντων, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα 

προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και 

την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής 

γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για 

την προσαρμογή των υφιστάμενων 

διαδικασιών και του σημερινού 

επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να 

υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των 

βιώσιμων λύσεων, ιδίως η ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει 

να ενισχυθεί η αποδοχή τους από το ευρύ 

κοινό και η δραστηριοποίηση των 

καταναλωτών. 

Or. it 
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Αιτιολόγηση 

Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά την αγορά αλλά και χάρη στη στήριξη του κοινού, 

τα τελευταία 10 έτη έχει μειωθεί σημαντικά το κόστος εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμης 

ενέργειας. Πρέπει να συνεχιστεί η πορεία προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση προκειμένου να 

αναπτυχθεί πλήρως το ενεργειακό δυναμικό της Ευρώπης, μέσω της αξιολόγησης εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας που σήμερα χρησιμοποιούνται ελάχιστα (όπως η θαλάσσια ή η γεωθερμική 

ενέργεια) και μέσω της προώθησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας της ΕΕ από τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  58 

Daniel Buda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους 

φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια 

οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη 

δοκιμή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, 

την αναβάθμιση των επαγγελματικών 

προσόντων, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα 

προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και 

την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής 

γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για 

την προσαρμογή των υφιστάμενων 

διαδικασιών και του σημερινού 

επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να 

υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των 

βιώσιμων λύσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί 

η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η 

δραστηριοποίηση των καταναλωτών. 

(22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους 

φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια 

οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, με τη 

βιώσιμη αξιοποίηση των υπαρχόντων 

φυσικών πόρων και με τη δοκιμή νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών, την 

αναβάθμιση των επαγγελματικών 

προσόντων, τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των καταναλωτών σε βιώσιμα 

προϊόντα και υπηρεσίες, τη συμμετοχή και 

την ενδυνάμωση των διαμορφωτών κοινής 

γνώμης και τη δοκιμή νέων μεθόδων για 

την προσαρμογή των υφιστάμενων 

διαδικασιών και του σημερινού 

επιχειρηματικού τοπίου. Προκειμένου να 

υποστηριχθεί η ευρύτερη διείσδυση των 

βιώσιμων λύσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί 

η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η 

δραστηριοποίηση των καταναλωτών. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  59 
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Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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) Η αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής είναι μία από τις πιο σημαντικές 

παγκόσμιες προκλήσεις και απαιτεί 

συντονισμένη και φιλόδοξη απάντηση. Η 

Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει την 

κλιματική αλλαγή 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Εκφράζοντας τη σημασία της (24) Εκφράζοντας τη σημασία της 
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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. 

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 το περιβάλλον 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 και 

περιβαλλοντικούς 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. 

Or. ro 

Τροπολογία  61 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται 

δεόντως υπόψη η στρατηγική για τις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές30 βάσει του 

άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και δεδομένων των 

ιδιαίτερων αναγκών και αδυναμιών των 

περιοχών αυτών. Θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη άλλες πολιτικές της 

Ένωσης πέρα από τις πολιτικές για το 

περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε 

συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας. 

(25) Κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνεται 

δεόντως υπόψη η στρατηγική για τις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές30 βάσει του 

άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και δεδομένων των 

ιδιαίτερων αναγκών και αδυναμιών των 

περιοχών αυτών. Θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη άλλες πολιτικές της 

Ένωσης πέρα από τις πολιτικές για το 

περιβάλλον, το κλίμα, την κυκλική 

οικονομία και τη μετάβαση σε συναφείς 

καθαρές μορφές ενέργειας. 
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_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. it 

 

Τροπολογία  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Η αξιολόγηση αυτού του 

κανονισμού θα παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση του 

προγράμματος, εάν αυτή καταστεί 

αναγκαία. Πέρα από την αξιολόγηση της 

εκπλήρωσης των στόχων του 

προγράμματος που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 αυτού του κανονισμού, θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 

διαδικασία της αίτησης για να 

διασφαλιστεί ότι αυτά τα κονδύλια είναι 

προσβάσιμα για όλα τα σχετικά έργα. 

Ειδικότερα, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή για τις 

τοπικές κοινότητες και την κοινωνία των 

πολιτών είναι πρακτική και εύκολη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Δεδομένου ότι οι σκοποί του 

παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συμβολή 

στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη 

(38) Σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται 

στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
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των σκοπών και των στόχων της 

νομοθεσίας, των στρατηγικών, των 

σχεδίων ή των διεθνών δεσμεύσεων της 

Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και 

τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, 

δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 

τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων του 

παρόντος κανονισμού, να επιτευχθούν 

καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 

μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας, η οποία 

διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 

την αρχή της αναλογικότητας, όπως 

διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 

κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών. 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 

ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη των σκοπών αυτών και παρέχει 

στα κράτη μέλη της ΕΕ επαρκή ευελιξία 

για την κάλυψη των τοπικών ή ειδικών 

αναγκών τους. 

Or. fr 

Τροπολογία  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «στρατηγικά έργα για τη φύση»: 

έργα που υποστηρίζουν την επίτευξη των 

σκοπών της Ένωσης για τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα μέσω της υλοποίησης 

συνεπών προγραμμάτων δράσης στα κράτη 

μέλη για την ενσωμάτωση αυτών των 

σκοπών και προτεραιοτήτων σε άλλες 

πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ 

άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής 

των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 

θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ· 

(1) «στρατηγικά έργα για τη φύση»: 

έργα που υποστηρίζουν την επίτευξη των 

σκοπών της Ένωσης για τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα, που προβλέπονται 

συγκεκριμένα στην οδηγία 2009/147/ΕΚ 

και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, μέσω της υλοποίησης 

συνεπών προγραμμάτων δράσης στα κράτη 

μέλη για την ενσωμάτωση αυτών των 

σκοπών και προτεραιοτήτων σε άλλες 

πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ 

άλλων μέσω της συντονισμένης εφαρμογής 

των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 

θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ· 

Or. en 
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Τροπολογία  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «τυπικά έργα δράσης»: έργα άλλα 

από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα 

στρατηγικά έργα για τη φύση ή τα έργα 

τεχνικής βοήθειας, τα οποία αποσκοπούν 

στην επίτευξη των ειδικών σκοπών του 

προγράμματος που καθορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2· 

(4) «τυπικά έργα δράσης»: έργα άλλα 

από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα 

στρατηγικά έργα για τη φύση ή τα έργα 

τεχνικής βοήθειας, όπως τα έργα από τη 

βάση προς την κορυφή (ΤΑΠΤΚ) τα 

οποία αποσκοπούν στην επίτευξη των 

ειδικών σκοπών του προγράμματος που 

καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

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 βιώσιμη, κυκλική και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 

οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, 

αποδοτικότητα των πόρων και χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ 

άλλων μέσω της μετάβασης σε ένα 

σύστημα ενέργειας υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης και βασισμένο στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 

προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και 

αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, 

προκειμένου να συνεισφέρει σε ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 

και φιλόδοξης δράσης για το κλίμα. Το 

πρόγραμμα πρέπει επίσης να υποστηρίξει 

τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και 
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κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα 

επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 

βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας 

των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών 

παραγόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

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 χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της 

μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ανανεώσιμης ενέργειας, στην προώθησης 

της βιοοικονομίας, στην προστασία και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, στην ανάσχεση και 

αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας 

και σε φιλόδοξες κλιματικές δράσεις, 

προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Επίσης, μέσω του 

προγράμματος θα ενισχυθεί η συμμετοχή 

όλων των σχετικών ενδιαφερομένων στη 

δράση για το περιβάλλον, την ενέργεια 

και το κλίμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Beata Gosiewska 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 



 

PE626.777v01-00 34/54 AM\1160530EL.docx 

EL 

 
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 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, συμπεριλαμβανομένης 

της στήριξης του δικτύου Natura 2000, 

και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης 

των οικοσυστημάτων προκειμένου να 

συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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 χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της 

μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 

να συμβάλει στην προστασία και τη 

βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και 

αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, 

προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Or. en 
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Τροπολογία  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ανάπτυξη, την επίδειξη και την 

προώθηση καινοτόμων τεχνικών και 

προσεγγίσεων για την επίτευξη των 

σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής 

της Ένωσης για περιβαλλοντικές και 

κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, και τη συμβολή στην εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 

φύσης και της βιοποικιλότητας· 

α) την ανάπτυξη, την επίδειξη και την 

προώθηση καινοτόμων τεχνικών και 

προσεγγίσεων για την επίτευξη των 

σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής 

της Ένωσης για περιβαλλοντικές και 

κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, και τη συμβολή στην εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 

φύσης και της βιοποικιλότητας και των 

βιώσιμων γεωργικών συστημάτων και 

συστημάτων τροφίμων · 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ανάπτυξη, την επίδειξη και την 

προώθηση καινοτόμων τεχνικών και 

προσεγγίσεων για την επίτευξη των 

σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής 

της Ένωσης για περιβαλλοντικές και 

κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, και τη συμβολή στην εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 

φύσης και της βιοποικιλότητας· 

α) την ανάπτυξη, την επίδειξη και την 

προώθηση καινοτόμων τεχνικών και 

προσεγγίσεων για την επίτευξη των 

σκοπών της νομοθεσίας και της πολιτικής 

της Ένωσης για περιβαλλοντικές και 

κλιματικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της μετάβασης σε καθαρές μορφές 

ενέργειας, και τη συμβολή και στήριξη 

της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στον 

τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας· 

Or. en 
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Τροπολογία  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 

εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

επιβολής της σχετικής ενωσιακής 

πολιτικής και νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 

με τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω 

της αύξησης των ικανοτήτων των 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της 

συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών· 

β) την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 

εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 

επιβολής της σχετικής ενωσιακής 

πολιτικής και νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 

με τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω 

της αύξησης των ικανοτήτων των 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της 

φυτοκομίας, της δασοκομίας και της 

αλιείας, και της συμμετοχής της κοινωνίας 

των πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το πρόγραμμα δεν υπονομεύει 

τους στόχους κάποιας άλλης ενωσιακής 

νομοθεσίας ή πολιτικής· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια σε κάποια κράτη μέλη τα έργα LIFE έχουν προκαλέσει δημόσια 

αντιπαράθεση και συγκρούσεις λόγω της απαλλοτρίωσης οικογενειακών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος LIFE δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με 

την εφαρμογή άλλων νομοθετικών πράξεων και πολιτικών της Ένωσης, όπως η ΚΓΠ και η 

προστασία των αγροτών νεαρής ηλικίας και των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η 
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συνεργασία λόγου χάρη με γεωργούς και ιδιοκτήτες γης, αλλά και με ΜΜΕ και τον ιδιωτικό 

τομέα πρέπει να ενισχυθεί στον κανονισμό του ταμείου LIFE. 

 

Τροπολογία  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) βιώσιμες γεωργικές πρακτικές 

συμπεριλαμβανομένης της 

βιοποικιλότητας του εδάφους, της 

γεωργοβιοποικιλότητας, της δέσμευσης 

του άνθρακα, της παρακολούθησης του 

εδάφους, της προστασίας του εδάφους 

και των υδάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το υποπρόγραμμα «Μετριασμός 

και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»· 

α) το υποπρόγραμμα «Διακυβέρνηση, 

μετριασμός και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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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 σε 7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

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 σε 7 900 000 000 EUR σε 

τρέχουσες τιμές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο 

ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 ζητεί τον 

διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE. Το τρέχον πρόγραμμα LIFE της 

περιόδου 2014-2020 διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 3,45 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος, εάν 

διπλασιαστεί, θα ανέλθει στο ποσό των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κονδύλια ύψους 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ για τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

προέρχονται από το πρόγραμμα «Έξυπνη Ενέργεια-Ευρώπη» του προγράμματος «Ορίζων 

2020» και, επομένως, θα πρέπει να θεωρηθούν επιπρόσθετη χρηματοδότηση. 

 

Τροπολογία  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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α) 3 500 000 000 EUR για το πεδίο 

«Περιβάλλον», εκ των οποίων 

α) 5 200 000 000 EUR για το πεδίο 

«Περιβάλλον», εκ των οποίων 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) 3 500 000 000 EUR για το πεδίο 

«Περιβάλλον», εκ των οποίων 

α) 5 200 000 000 EUR για το πεδίο 

«Περιβάλλον», εκ των οποίων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

To ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο 

ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 ζητεί τον 

διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE. Στο τρέχον πρόγραμμα LIFE για 

την περίοδο 2014-2020, το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 2,6 

δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος, εάν διπλασιαστεί, θα ανέλθει στο ποσό των 5,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ. 

 

Τροπολογία  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) 2 150 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Φύση και 

βιοποικιλότητα» και 

(1) 3 200 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Φύση και 

βιοποικιλότητα» μέσω του οποίου θα 

διατηρηθεί η διάθεση του 60% για τη 

φύση και τη βιοποικιλότητα 

Or. en 



 

PE626.777v01-00 40/54 AM\1160530EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) 2 150 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Φύση και 

βιοποικιλότητα» και 

(1) 3 200 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Φύση και 

βιοποικιλότητα» και 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) 1 350 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και 

ποιότητα ζωής»· 

(2) 2 000 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και 

ποιότητα ζωής»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) 1 350 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και 

(2) 2 000 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και 
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ποιότητα ζωής»· ποιότητα ζωής»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) 1 950 000 000 EUR για το πεδίο 

«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων 

β) 2 700 000 000 EUR για το πεδίο 

«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) 1 950 000 000 EUR για το πεδίο 

«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων 

β) 2 700 000 000 EUR για το πεδίο 

«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

To ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο 

ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 ζητεί τον 

διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE. Στο τρέχον πρόγραμμα LIFE για 

την περίοδο 2014-2020, το υποπρόγραμμα «Κλίμα» διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 860 

εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος, εάν διπλασιαστεί, θα ανέλθει στο ποσό του 1,7 δισεκατομμυρίου 

ευρώ. 

 

Τροπολογία  86 



 

PE626.777v01-00 42/54 AM\1160530EL.docx 

EL 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) 950 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Μετριασμός και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και 

(1) 700 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Μετριασμός και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) 950 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Μετριασμός και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και 

(1) 1 700 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Μετριασμός και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

To ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο 

ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 ζητεί τον 

διπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος LIFE. Στο τρέχον πρόγραμμα LIFE για 

την περίοδο 2014-2020, το υποπρόγραμμα «Κλίμα» διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 860 

εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος, εάν διπλασιαστεί, θα ανέλθει στο ποσό του 1,7 δισεκατομμυρίου 

ευρώ. 

 

Τροπολογία  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) 1 000 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές 

μορφές ενέργειας». 

(2) 2 028 000 000 EUR για το 

υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές 

μορφές ενέργειας». 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τουλάχιστον το 61 % των 

δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται 

σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 

επιχορηγήσεων δράσης στο πλαίσιο 

υποπρογράμματος «Περιβάλλον» 

αφιερώνονται ειδικά για έργα που 

υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης 

και της βιοποικιλότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας είναι ένας από τους βασικούς στόχους του 

προγράμματος LIFE. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση διοχετεύεται 

στους τομείς αυτούς. Αυτό συμμορφώνεται με τον τρέχοντα κανονισμό LIFE. 

 

Τροπολογία  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 

χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 

2. Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει 

χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις 
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μορφές που προβλέπονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό, και ειδικότερα 

επιχορηγήσεις, έπαθλα και συμβάσεις 

προμηθειών. Μπορεί επίσης να παράσχει 

χρηματοδότηση με τη μορφή 

χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο 

συνδυαστικών πράξεων. 

μορφές που προβλέπονται στον 

δημοσιονομικό κανονισμό, και ειδικότερα 

επιχορηγήσεις, έπαθλα και συμβάσεις 

προμηθειών. Μπορεί επίσης να παράσχει 

χρηματοδότηση με τη μορφή 

χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο 

συνδυαστικών πράξεων έως το ανώτατο 

όριο του 20 % του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ένα μέγιστο ποσοστό 25 % του 

συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 

που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 

1 κατανέμεται σε στρατηγικά 

ολοκληρωμένα έργα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 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, η συγχρηματοδότηση σε 

ποσοστό 75 % και η διαχείριση των 

επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 

προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού 

κανονισμού. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) τα έργα που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα συμβάλουν σημαντικά 

στην επίτευξη τουλάχιστον ενός εκ των 

στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 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 αφενός συμβάλλουν στην 

επίτευξη ενός τουλάχιστον σκοπού του 

προγράμματος σχετικά με το περιβάλλον, 

το κλίμα, τη μετάβαση σε ένα κυκλικό 

οικονομικό μοντέλο ή τις βιώσιμες 

μορφές ενέργειας, χωρίς να 

υπονομεύονται οι άλλοι σκοποί, και 

αφετέρου, όπου είναι δυνατόν, προάγουν 

τη χρήση πράσινων δημόσιων συμβάσεων· 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Το πρόγραμμα LIFE δεν θα πρέπει απλώς να «αποφεύγει την υπονόμευση» σκοπών σχετικών 

με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ, αλλά θα πρέπει να συμβάλλει ενεργά στην 

επίτευξή τους. Επιπλέον η διατύπωση για τα έργα που είναι σχετικά με «συναφείς καθαρές 

μορφές ενέργειας» φαίνεται υπερβολικά ασαφής. 
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Τροπολογία  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 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 αποφεύγουν την 

υπονόμευση σκοπών του προγράμματος 

σχετικών με το περιβάλλον, το κλίμα ή 

συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας και, 

όσο πιο συχνά είναι δυνατόν, προάγουν τη 

χρήση πράσινων δημόσιων συμβάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 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 συμβάλλουν στην επίτευξη 

των 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 

 

Τροπολογία  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 α α) τα έργα που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα αποφεύγουν την 

υπονόμευση άλλων νομοθετικών πράξεων 

και προτεραιοτήτων πολιτικής της 

Ένωσης, κυρίως της αποδοτικότητας 

των πόρων και της παραγωγής τροφίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) δίνεται προτεραιότητα στα έργα με 

τις υψηλότερες πιθανότητες αναπαραγωγής 

και υιοθέτησης από τον δημόσιο ή τον 

ιδιωτικό τομέα ή κινητοποίησης των 

μεγαλύτερων επενδύσεων ή οικονομικών 

πόρων (καταλυτικό δυναμικό)· 

γ) δίνεται προτεραιότητα στα έργα με 

τις υψηλότερες πιθανότητες αναπαραγωγής 

και υιοθέτησης από τον δημόσιο ή τον 

ιδιωτικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) δίνεται προτεραιότητα στα έργα 

που προσφέρουν τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα συμμετοχής της κοινωνίας 

των πολιτών, των ιδιοκτητών γης και των 

τομέων της γεωργίας, της φυτοκομίας και 

της δασοκομίας, και τη μεγαλύτερη 

δυνατότητα έξυπνης συνεργασίας μαζί 

τους· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των ιδιοκτητών γης, της γεωργίας, της φυτοκομίας 

και της δασοκομίας και η έξυπνη συνεργασία μαζί τους για την ανάπτυξη, την επίδειξη και την 

προώθηση καινοτόμων τεχνικών και προσεγγίσεων για την επίτευξη των στόχων της ενωσιακής 

νομοθεσίας και πολιτικής σχετικά με το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, 

συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής μετάβασης, και για τη συμβολή στην εφαρμογή των 

βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα και τη στήριξη αυτής της 

εφαρμογής, είναι ουσιώδης για την επιτυχία των προγραμμάτων LIFE, όπως έχει δείξει η μέχρι 

τώρα εμπειρία. 

 

Τροπολογία  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) η Επιτροπή διασφαλίζει τη 

γεωγραφική ισορροπία για το έργο που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 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) 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 υπό την 

προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα 

αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη. 

Or. en 
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Τροπολογία  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η αγορά γης είναι ο μόνος ή ο 

πλέον αποδοτικός τρόπος για την επίτευξη 

του επιθυμητού αποτελέσματος 

διατήρησης· 

β) η αγορά γης είναι ο μόνος ή ο 

πλέον αποδοτικός τρόπος για την επίτευξη 

του επιθυμητού αποτελέσματος 

διατήρησης για την ευρύτερη περιοχή που 

περιβάλλει το έργο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η αγορά γης είναι ο μόνος ή ο 

πλέον αποδοτικός τρόπος για την επίτευξη 

του επιθυμητού αποτελέσματος 

διατήρησης· 

β) η αγορά γης είναι ο μόνος τρόπος 

για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος διατήρησης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο παρελθόν, αγοράστηκαν ή απαλλοτριώθηκαν γεωργικές εκτάσεις με τη χρήση κονδυλίων 

του προγράμματος LIFE, γεγονός που προκάλεσε δημόσια αντιπαράθεση. Η αγορά γης, όταν 

εφαρμόζεται, θα πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. Θα πρέπει να προτιμηθεί η συνεργασία με τους γεωργούς για την επίτευξη των 

στόχων διατήρησης. 

 

Τροπολογία  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι συνδυαστικές πράξεις βάσει του 

παρόντος προγράμματος εφαρμόζονται 

σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

Οι συνδυαστικές πράξεις βάσει του 

παρόντος προγράμματος εφαρμόζονται 

σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου X του 

δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 

συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο αυτού 

του προγράμματος λαμβάνουν, κατ’ 

ανώτατο όριο, το 20 % του συνολικού 

χρηματοδοτικού κονδυλίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 

τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα 

εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 

του δημοσιονομικού κανονισμού. Όπου 

χρειάζεται, στα προγράμματα εργασίας 

καθορίζεται το συνολικό ποσό που 

προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις. 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για τη 

συμπλήρωση αυτού του κανονισμού από 

τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα 

εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 

του δημοσιονομικού κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 1α. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, πολυετή 

προγράμματα εργασίας για το πρόγραμμα 

LIFE. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 

21α. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η διαδικασία της επιτροπής LIFE είναι σύμφωνη με τον τρέχοντα κανονισμό LIFE. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν στην προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας. 

 

Τροπολογία  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι, κατά 

την ανάπτυξη των προγραμμάτων 

εργασίας, διεξάγονται επαρκείς 

διαβουλεύσεις με τους συννομοθέτες και 

τους ενδιαφερόμενους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται αφού 

συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για 

την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται αφού 

συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για 

την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 

υλοποίησης του προγράμματος. Όπου 
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υλοποίησης του προγράμματος. απαιτείται, η εν λόγω ενδιάμεση 

αξιολόγηση συνοδεύεται από μια πρόταση 

τροποποίησης αυτού του κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ο κανονισμός LIFE δεν έχει προθεσμία, ενδέχεται να είναι χρήσιμη η προσαρμογή 

του κανονισμού σε μελλοντικές συνθήκες. 

 

Τροπολογία  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται αφού 

συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για 

την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 

υλοποίησης του προγράμματος. 

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 

προγράμματος διενεργείται αφού 

συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για 

την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 

αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 

υλοποίησης του προγράμματος και 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση που 

διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 

του προγράμματος, αλλά το αργότερο 

τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 

περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 

δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε 

3. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 

του προγράμματος, αλλά το αργότερο 

τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 

περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 

δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε 

τελική αξιολόγηση του προγράμματος και 
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τελική αξιολόγηση του προγράμματος. περιλαμβάνει τις αξιολογήσεις που 

διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 

συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 

τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. 

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 

συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 

τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 21α 

 Διαδικασία επιτροπής 

 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 

επιτροπή για το πρόγραμμα για το 

περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 

LIFE. Η εν λόγω επιτροπή συνιστά 

επιτροπή υπό την έννοια του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 
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 2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 Εάν η εν λόγω επιτροπή δεν διατυπώσει 

γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το 

άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία της επιτροπής είναι σύμφωνη με τους κανόνες του τρέχοντος προγράμματος 

LIFE. Η καλή συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχιστεί. Η επιτροπή 

LIFE θα πρέπει να διατηρηθεί. 

 


