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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το πρόγραμμα LIFE προβλέπεται να ανανεωθεί το 2020. Μέχρι στιγμής, αξιοποιώντας τη 

χρηματοδότησή του, λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής για μικρά έργα τα οποία αναμένεται να 

βελτιώσουν το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα τεχνικές διαχείρισης για τη βελτίωση του 

αριθμού των άγριων ειδών ή συντήρηση των υγροτόπων. Η επιτυχία αυτών των καινοτομιών 

μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να αποδειχθεί. Η χρηματοδότηση προέρχεται απευθείας από 

τις Βρυξέλλες. 

 

Αν τα έργα αυτά στεφθούν με επιτυχία, γίνονται δημοφιλή μεταξύ των γεωργών, οι οποίοι 

ακολούθως πραγματοποιούν τις επενδύσεις αυτές χρησιμοποιώντας τις επιχορηγήσεις του 

πυλώνα 2 από τα κράτη μέλη τους. 

 

Η προσθήκη των λέξεων «Δράση για το κλίμα» στο παρόν καθεστώς LIFE πρόσθεσε μια 

εντελώς νέα αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να αξιοποιούνται τα χρήματα των 

φορολογουμένων. Ο όρος αυτός εμφανίστηκε εξάλλου και στην τελευταία πρόταση του 

Επιτρόπου Hogan για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Η προσθήκη του όρου «Δράση για το 

κλίμα» συμπίπτει με αύξηση κατά 60 % του προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα LIFE. 

Αισθητή είναι όμως η απουσία ορισμών των δράσεων που απαιτούνται και των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. 

 

Αν οι λέξεις «Δράση για το Κλίμα» είχαν αντικατασταθεί από τις λέξεις «Δράση για τη 

Ρύπανση», τότε θα μπορούσε να μετρηθεί η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων 

και να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αυτών, με βάση έναν ποσοτικό στόχο για καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία. Ο 

πόλεμος για τη μείωση της ρύπανσης μπορεί να κερδηθεί με τα όπλα της τεχνολογίας και της 

νομοθεσίας. Ο πόλεμος για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών παγκοσμίως δεν έχει 

τέλος, δεδομένου ότι η «νίκη» δεν μπορεί να οριστεί.  

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης συναντήθηκε με την τετραμελή ομάδα της Επιτροπής, κάθε 

μέλος της οποίας συνεισέφερε σε διαφορετικό βαθμό στην παρούσα πρόταση. Ο συντάκτης 

της γνωμοδότησης τους ρώτησε ποιο θα ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα της 

χρηματοοικονομικής επένδυσης. Η απάντηση ήταν: «Μείωση των εκπομπών CO2». 
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Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τη μακροπρόθεσμη πτώση της συγκέντρωσης CO2 στην 

ατμόσφαιρα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν διαδραματίζει απολύτως κανέναν ρόλο. Η 

υψηλή συγκέντρωση CO2 συμπίπτει με εποχή παγετώνων. 

 
Βασισμένο σε εργασία των καθηγητών Shaviv και Veiser και του γεωλόγου Graham Oram 

 

A Ποσοστό % ξηρού αέρα διοξειδίου του άνθρακα (κόκκινο), αζώτου (καφετί) & 

οξυγόνου (μπλε) ξηρής ατμόσφαιρας 

 Σημείωση: Υπερβολικά μικρά ποσοστά % μεθανίου και αερίων Nox  για να αποτυπωθούν στο 

γράφημα 

B Ατμοσφαιρική πίεση που μειώνεται από 100 ατμόσφαιρες σε 1 ατμόσφαιρα σήμερα 

C Δεδομένα υποκατάστασης για ανωμαλίες της θερμοκρασίας (καθηγητής Jan Veiser) 

D Παρελθόντας χρόνος σε δισεκατομμύρια χρόνια (Ga = giga-annum) (μπλε) και 

εκατομμύρια χρόνια (μαύρο) 

E. Στην αρχή η Γη ήταν όπως είναι σήμερα ο πλανήτης Αφροδίτη  

F Αδαίος και αρχαιοζωικός μεγααιώνας· βαρυτίνες διοχετευόμενες με υψηλή πίεση 

CO2 >60 ατμόσφαιρες 

G. Τα κυανοβακτήρια μετατρέπουν το CO2 σε O2, «σκουριάζοντας» πρώτα τον φλοιό 

και διεισδύοντας κατόπιν στην ατμόσφαιρα 

H. «Snowball Earth» (Γη Χιονόμπαλα) 

P/T = όριο Περμίου/Τριασίου 

K/T = όριο Κρητιδικού/Τριασίου - μαζική εξαφάνιση δεινοσαύρων 
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Αναφέροντας την ιδέα ότι η μείωση των επιπέδων CO2 θα εξυπηρετήσει την ανάληψη 

δράσης για την αντιμετώπιση ενός μη ικανοποιητικού κλίματος, η Επιτροπή αγνοεί τους 

παράγοντες που όντως αλλάζουν το κλίμα μας. 

 

1. Ο γαλαξίας: υπό τη μορφή διακυμάνσεων των κοσμικών ακτινών. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλαγές 10o C κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. 

2. Το ηλιακό σύστημα: Οι βαρυτικές έλξεις μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές 2-3o C. 

3. Ο ήλιος: Οι διακυμάνσεις στην τροχιά και την κλίση του, σε συνδυασμό με τους πέντε 

ξεχωριστούς καταγεγραμμένους κύκλους του, μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις 

έως και 5o C στη θερμοκρασία της γης. 

4. Ωκεάνια ρεύματα 

5. Τα αέρια του θερμοκηπίου: Υδρατμοί υπό τη μορφή νεφώσεων. 

 

Τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου, το CO2, το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου έχουν 

αμελητέα επίδραση στο κλίμα μας. Ωστόσο το CO2 αποτελεί αναντικατάστατη τροφή για τα 

φυτά. Το μεθάνιο υποβαθμίζεται σε CO2 και H2O· τα αέρια NOx μετατρέπονται τελικά σε 

νιτρικά άλατα. 

 
Αν η επίδραση της συγκέντρωσης CO2 στο κλίμα μας είναι αμελητέα, τότε η επίδραση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στην εν λόγω συγκέντρωση CO2 είναι εξίσου αμελητέα. 

 

Αυτό καταδεικνύεται εξαιρετικά στους παρακάτω δύο παγκόσμιους χάρτες. 

 

 
Υπολογιζόμενες περιοχές υψηλότερης συγκέντρωσης CO2 λόγω ανθρωπογενών εκπομπών 
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- Πραγματικές περιοχές υψηλής συγκέντρωσης CO2 

- Παρατηρήσεις του SCIAMACHY στον δορυφόρο ENVISAT (συμφωνούν με τα στοιχεία 

του ιαπωνικού IBUKU) 

 
Οι προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων και οι μετρήσεις από δορυφόρους είναι αντιφατικές.  

 

Η παντελής απουσία περιοχών συγκέντρωσης CO2 πάνω από την Ευρώπη δείχνει ότι δεν 

υφίσταται πρόβλημα που πρέπει να λυθεί από την Επιτροπή. Πηγή πιθανού κινδύνου υψηλής 

συγκέντρωσης CO2 στην Ευρώπη αποτελεί μόνο η έκρηξη ηφαιστείου. 

 

Οι φυσικά υψηλές συγκεντρώσεις CO2 πάνω από τα φυσικά τροπικά δάση μας θέτουν ένα 

ενδιαφέρον δίλημμα σε αυτούς που θέλουν τα μεν χωρίς τις δε. Το δίλημμα γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερο αν συνυπολογιστεί ότι τα τροπικά δάση αποτελούν επίσης μείζονες πηγές 

μεθανίου και υδρατμών.  

 

Από τότε που ο συντάκτης της γνωμοδότησης έγινε βουλευτής του Κοινοβουλίου, το 2009, 

είναι της μόδας μεταξύ των βουλευτών των επιτροπών AGRI και ENVI να περιλαμβάνουν 

στους λόγους τους τη φράση «αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Το άκουσμά της 

παραπέμπει σε ευγενείς και ενάρετους σκοπούς. Βασίζεται σε προβλέψεις που έγιναν κατά τη 

δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τις οποίες η θερμοκρασία της γης και τα επίπεδα της 

θάλασσας θα αυξάνονταν ραγδαία, οι οποίες όμως δεν επαληθεύτηκαν. Η Επιτροπή ακούει 

αυτούς τους λόγους αντί να παρατηρεί την πραγματικότητα. Κάποτε θα πρέπει κάποιος να πει 

ότι ο βασιλιάς δεν φοράει αόρατα ρούχα· ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός! Ο συντάκτης της 

γνωμοδότησης παρουσιάζει αυτή την ευκαιρία στους συναδέλφους του. 

 
Ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ έχουν εκλεγεί αποκλειστικά και μόνο λόγω της απέχθειάς τους 

προς το CO2. Αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη. 

 



 

PA\1157799EL.docx 7/26 PE623.976v01-00 

 EL 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτρέπει τους υπόλοιπους συναδέλφους να αναλογιστούν 

ότι το προηγούμενο που έχει δημιουργήσει η «Δράση για το κλίμα» στο Πρόγραμμα LIFE 

θέτει τις βάσεις για τη «Δράση για το κλίμα» στη γεωργία, στο πλαίσιο της οποίας 40% των 

μελλοντικών προϋπολογισμών προορίζεται να δαπανηθεί για την αντιμετώπιση του CO2, που 

είναι ένας από τους καλύτερους φίλους της γεωργίας. 

 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης έχει τροποποιήσει την πρόταση διαγράφοντας κάθε αναφορά 

στην «καθαρή ενέργεια», δεδομένου ότι με αυτό υπονοείται ενέργεια «χωρίς CO2», καθώς 

και τις αναφορές στον «μετριασμό της κλιματικής αλλαγής», εντάσσοντας όμως στο κείμενο 

της νομοθετικής πρότασης τον όρο «προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Η διαφορά είναι 

μεγάλη. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο Maunder Minimum ή μίνι περίοδο 

παγετώνων, που μπορεί να διαρκέσει 200-300 χρόνια. Ορισμένοι επιστήμονες της Ηλιακής 

Φυσικής πιστεύουν ότι ο κύκλος αυτός έχει ήδη ξεκινήσει.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

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 στην προσαρμογή 

στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 

στη στροφή προς μια οικονομία καθαρή, 

κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 

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 
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Αιτιολόγηση 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή συνεπάγεται τη λήψη πρακτικών μέτρων για τη 

διαχείριση των κινδύνων από τις επιπτώσεις του κλίματος. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το 

επόμενο Maunder Minimum ή μίνι περίοδο παγετώνων, που μπορεί να διαρκέσει 200-300 

χρόνια. Ορισμένοι φυσικοί θεωρούν ότι οι παγκόσμιες αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προσαρμογή και όχι σε καταδικασμένες 

απόπειρες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Με βάση τα παραπάνω, ο συντάκτης της 

γνωμοδότησης εισάγει στο κείμενο του σχεδίου νομοθετικής πρότασης τον όρο «προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή». 

 

Τροπολογία  2 

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, την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

άλλα συναφή θέματα, ιδίως της ατζέντας 

του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη8 και της σύμβασης για 

τη βιολογική ποικιλότητα9. 

__________________ __________________ 

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.  
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Χάριν συνοχής με το πνεύμα της τροπολογίας 1 και εν όψει της προτεινόμενης στροφής του 

προγράμματος LIFE προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ορισμένες διατάξεις της 

Συμφωνίας του Παρισιού δεν είναι πλέον σχετικές με το νέο πρόγραμμα Life. Η διαγραφή 

αναφοράς σε διεθνείς δεσμεύσεις ούτε μεταβάλλει ούτε υπονομεύει, βέβαια, το κύρος τους. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις 

της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 

του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 

επιβάλλει τον μετασχηματισμό της 

Ένωσης σε μια κοινωνία υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αυτό, 

με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που να 

επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με 

τον υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά 

επίπεδα παραγωγής CO2 και ρύπανσης και 

που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του 

πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030 και των 

ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των 

κρατών μελών για την ενέργεια και το 

κλίμα, καθώς και προετοιμασίες για τη 

στρατηγική της Ένωσης για το κλίμα και 

την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και 

μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει 

να περιλαμβάνει επίσης μέτρα που να 

συνεισφέρουν στην υλοποίηση της 

πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να 

περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της 

αλλαγής του κλίματος. 

(7) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

επικεντρώνεται ειδικότερα σε τομείς με 

τον υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά 

επίπεδα ρύπανσης. 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, εν όψει της 

επικείμενης περιόδου «Maunder 

Minimum». 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Χάριν συνοχής με το πνεύμα της τροπολογίας 1 και εν όψει της προτεινόμενης στροφής του 

προγράμματος LIFE προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ορισμένες διατάξεις της 

Συμφωνίας του Παρισιού και άλλες δεσμεύσεις της ΕΕ δεν συνάδουν πλέον με το νέο 

πρόγραμμα Life. Η διαγραφή αναφοράς σε διεθνείς δεσμεύσεις ούτε μεταβάλλει ούτε 

υπονομεύει, βέβαια, το κύρος τους. 

 

Τροπολογία  4 

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. 

διαγράφεται 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη συγχώνευση των υποπρογραμμάτων για τον 

μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αφενός, και για τη μετάβαση σε 

καθαρές μορφές ενέργειας, αφετέρου, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή». Αυτό καθιστά άνευ αντικειμένου την αιτιολογική σκέψη 8 της 

πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  5 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη συγχώνευση των υποπρογραμμάτων για τον 
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μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αφενός, και για τη μετάβαση σε 

καθαρές μορφές ενέργειας, αφετέρου, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή». Αυτό καθιστά άνευ αντικειμένου την αιτιολογική σκέψη 9 της 

πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  6 

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 λειτουργεί ως καταλύτης για την 

εφαρμογή της πολιτικής και της 

νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον, το 

κλίμα και τις καθαρές μορφές ενέργειας, 

μεταξύ άλλων με την υιοθέτηση και την 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας 

και καινοτομίας του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη», και να βοηθήσει στην 

εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα όπου 

αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με το 

περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε 

καθαρές μορφές ενέργειας. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί 

να προσφέρει υποστήριξη στην 

κλιμάκωση και την εμπορευματοποίηση 

επαναστατικών νέων ιδεών που ενδέχεται 

να προκύψουν από την υλοποίηση έργων 

του προγράμματος LIFE. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη συγχώνευση των υποπρογραμμάτων για τον 

μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αφενός, και για τη μετάβαση σε 

καθαρές μορφές ενέργειας, αφετέρου, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή». Αυτό καθιστά το «Ορίζων Ευρώπη» και την αιτιολογική σκέψη 10 της 

Επιτροπής άσχετα με το τροποποιημένο κείμενο της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  7 

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 σκοπών που σχετίζονται με 

το περιβάλλον και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή 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. 

__________________ __________________ 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 
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Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: 

Κοινές προκλήσεις και πώς να 

συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» 

(COM/2017/063 final). 

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  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Το εθελοντικό σύστημα για τη 

βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 

οικοσυστήματος στα ευρωπαϊκά 

υπερπόντια εδάφη (BEST) προάγει τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας, και της βιώσιμης χρήσης 

των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων 

οικοσυστηματικής βάσης στον μετριασμό 

και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της 

Ένωσης. Το σύστημα BEST βοήθησε στην 

αύξηση της συνειδητοποίησης της 

οικολογικής σπουδαιότητας των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών και των 

υπερπόντιων χωρών και εδαφών ως προς 

τη διατήρηση της παγκόσμιας 

βιοποικιλότητας. Στις υπουργικές 

δηλώσεις που εξέδωσαν το 2017 και το 

2018, οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό 

το μικρό πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τη 

βιοποικιλότητα. Ενδείκνυται να επιτραπεί 

στο πρόγραμμα να συνεχίσει τη 

χρηματοδότηση μικρών επιχορηγήσεων για 

τη βιοποικιλότητα, τόσο στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές όσο και στις 

υπερπόντιες χώρες και εδάφη. 

(15) Το εθελοντικό σύστημα για τη 

βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 

οικοσυστήματος στα ευρωπαϊκά 

υπερπόντια εδάφη (BEST) προάγει τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας, και της βιώσιμης χρήσης 

των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων 

οικοσυστηματικής βάσης στην 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις 

υπερπόντιες χώρες και εδάφη της Ένωσης. 

Το σύστημα BEST βοήθησε στην αύξηση 

της συνειδητοποίησης της οικολογικής 

σπουδαιότητας των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και 

εδαφών ως προς τη διατήρηση της 

παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Στις 

υπουργικές δηλώσεις που εξέδωσαν το 

2017 και το 2018, οι υπερπόντιες χώρες 

και εδάφη εξέφρασαν την ικανοποίησή 

τους για αυτό το μικρό πρόγραμμα 

επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα. 

Ενδείκνυται να επιτραπεί στο πρόγραμμα 

να συνεχίσει τη χρηματοδότηση μικρών 

επιχορηγήσεων για τη βιοποικιλότητα, 

τόσο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο 

και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη. 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

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 και 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

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 

(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 και 

προσαρμοσμένη στις προκλήσεις της 

κλιματικής αλλαγής, 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 
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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. 

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. en 

 

Τροπολογία  11 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή αναφορών στις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 

και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ δεν επιδιώκει να υπονομεύσει την υφιστάμενη 

νομοθεσία και την αξία των διεθνών συμφωνιών. Αφού, όμως, ο συντάκτης της γνωμοδότησης 

προτείνει αλλαγές στη δομή του προγράμματος LIFE, οι αναφορές αυτές δεν συνάδουν πλέον με 
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τη νέα δομή. 

 

Τροπολογία  12 

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 ή για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

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 

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 

(38) Σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται 

στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 

ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός οφείλει να 

παραχωρήσει στα κράτη μέλη της ΕΕ 

επαρκή ελευθερία για την κάλυψη 

τοπικών ή ειδικών αναγκών. 
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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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των 

κρατών μελών της ΕΕ να αποφασίζουν τα ίδια για τις εθνικές τους προτεραιότητες. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα»: 

έργα που υλοποιούν, σε περιφερειακή, 

πολυπεριφερειακή, εθνική ή υπερεθνική 

κλίμακα, περιβαλλοντικές ή κλιματικές 

στρατηγικές ή σχέδια δράσης που 

αναπτύσσονται από τις αρχές των κρατών 

μελών και που απαιτούνται από 

συγκεκριμένη νομοθεσία ή πολιτική της 

Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα ή τις 

συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή 

ενδιαφερόμενων φορέων και προωθούν 

τον συντονισμό και την κινητοποίηση 

τουλάχιστον μίας άλλης ενωσιακής, 

εθνικής ή ιδιωτικής πηγής 

χρηματοδότησης· 

(2) «στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα»: 

έργα που υλοποιούν, σε περιφερειακή, 

πολυπεριφερειακή, εθνική ή υπερεθνική 

κλίμακα, στρατηγικές για το περιβάλλον ή 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
ή σχέδια δράσης που αναπτύσσονται από 

τις αρχές των κρατών μελών, ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή 

ενδιαφερόμενων φορέων και προωθούν 

τον συντονισμό και την κινητοποίηση 

τουλάχιστον μίας άλλης ενωσιακής, 

εθνικής ή ιδιωτικής πηγής 

χρηματοδότησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  15 

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 στην 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Συμβάλλει επίσης στη στροφή προς μια 

καθαρή και κυκλική οικονομία με υψηλή 

ενεργειακή απόδοση, 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 

 

Τροπολογία  16 

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 το περιβάλλον και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και 

τη συμβολή στην εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών στον τομέα της φύσης και της 

βιοποικιλότητας· 

Or. en 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) το πεδίο «Δράση για το κλίμα», 

που περιλαμβάνει: 

(2) το πεδίο «Προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή», που περιλαμβάνει 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

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 πρόγραμμα για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να απλουστευθεί η δομή του προγράμματος και να καταστεί το πρόγραμμα πιο 

προσιτό, η παρούσα τροπολογία συγχωνεύει δύο υποπρογράμματα σε ένα: «Προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή». 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε 

καθαρές μορφές ενέργειας». 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να απλουστευθεί η δομή του προγράμματος και να καταστεί το πρόγραμμα πιο 

προσιτό, η παρούσα τροπολογία συγχωνεύει δύο υποπρογράμματα σε ένα: «Προσαρμογή στην 
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κλιματική αλλαγή». 

 

Τροπολογία  20 

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) 1 950 000 000 EUR για το πεδίο 

«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», 

εκ των οποίων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή συνάδει με τις τροπολογίες 18 και 19 και εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. 

 

Τροπολογία  21 

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 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή συνάδει με τις τροπολογίες 18 και 19 και εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) 1 000 000 000 EUR για το διαγράφεται 
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υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές 

μορφές ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή συνάδει με τις τροπολογίες 18 και 19 και εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το πρόγραμμα μπορεί να 

χρηματοδοτεί δραστηριότητες που 

υλοποιούνται από την Επιτροπή για την 

υποστήριξη της προετοιμασίας, της 

εφαρμογής και της ενσωμάτωσης των 

πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης 

για το περιβάλλον, το κλίμα ή τη 

μετάβαση σε συναφείς καθαρές μορφές 

ενέργειας, για την επίτευξη των σκοπών 

που αναφέρονται στο άρθρο 3. Αυτές οι 

δραστηριότητες μπορούν να 

περιλαμβάνουν: 

5. Το πρόγραμμα μπορεί να 

χρηματοδοτεί δραστηριότητες που 

υλοποιούνται από την Επιτροπή για την 

υποστήριξη της προετοιμασίας και της 

εφαρμογής των πολιτικών και της 

νομοθεσίας της Ένωσης για το περιβάλλον 

και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, για την επίτευξη των σκοπών που 

αναφέρονται στο άρθρο 3. Αυτές οι 

δραστηριότητες μπορούν να 

περιλαμβάνουν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με επιχορηγήσεις μπορούν να 

χρηματοδοτούνται δραστηριότητες εκτός 

της Ένωσης, εφόσον το έργο επιδιώκει 

περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
σκοπούς της Ένωσης και οι 

δραστηριότητες εκτός της Ένωσης είναι 

απαραίτητες για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 

4. Με επιχορηγήσεις μπορούν να 

χρηματοδοτούνται δραστηριότητες εκτός 

της Ένωσης, εφόσον το έργο επιδιώκει 

σκοπούς της Ένωσης σχετικά με το 

περιβάλλον και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και οι δραστηριότητες 

εκτός της Ένωσης είναι απαραίτητες για 

την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
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που πραγματοποιούνται σε εδάφη κρατών 

μελών. 

των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται 

σε εδάφη κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Με λειτουργικές επιχορηγήσεις 

υποστηρίζεται η λειτουργία μη 

κερδοσκοπικών οντοτήτων που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη, την 

εφαρμογή και την επιβολή ενωσιακής 

νομοθεσίας και πολιτικής και 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 

του περιβάλλοντος ή της δράσης για το 

κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της 

μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. 

5. Με λειτουργικές επιχορηγήσεις 

υποστηρίζεται η λειτουργία μη 

κερδοσκοπικών οντοτήτων που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη, την 

εφαρμογή και την επιβολή ενωσιακής 

νομοθεσίας και πολιτικής και 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 

του περιβάλλοντος ή της δράσης για τη 

ρύπανση, καθώς και της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

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, την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και, 

όπου είναι δυνατόν, προάγουν τη χρήση 

τοπικών δημόσιων συμβάσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η αγορά θα συμβάλει στη 

βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση 

της ακεραιότητας του δικτύου Natura 2000 

που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 

3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, μεταξύ άλλων 

μέσω της βελτίωσης της δυνατότητας 

σύνδεσης με τη δημιουργία διαδρόμων, 

συνδέσμων ή άλλων στοιχείων πράσινης 

υποδομής· 

α) η αγορά θα συμβάλει στη 

βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση 

της ακεραιότητας του δικτύου Natura 2000 

που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 

3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, μεταξύ άλλων 

μέσω της βελτίωσης της δυνατότητας 

σύνδεσης με τη δημιουργία διαδρόμων, 

συνδέσμων ή άλλων στοιχείων 

κατάλληλης υποδομής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος συγκεντρώνονται με τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης 

ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή 

συναθροιζόμενων δεικτών εκροών και 

αντίκτυπου σε επίπεδο σχεδίων, για όλους 

τους σχετικούς ειδικούς σκοπούς της 

περιβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που αφορούν το πρόγραμμα 

Natura 2000 και τις εκπομπές ορισμένων 

ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το CO2. 

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 

για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα 

στοιχεία για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος συγκεντρώνονται με τρόπο 

αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 

Για τον σκοπό αυτόν επιβάλλονται 

αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης 

ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογή 

συναθροιζόμενων δεικτών εκροών και 

αντίκτυπου σε επίπεδο σχεδίων, για όλους 

τους σχετικούς ειδικούς σκοπούς της 

πολιτικής για το περιβάλλον και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

αφορούν το πρόγραμμα Natura 2000 και 

τις εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών 

ρύπων, όπως η αμμωνία, το διοξείδιο του 

αζώτου και οι ενώσεις του θείου. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί και 

υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για την 

ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με το 

κλίμα και τη βιοποικιλότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 

δαπανών. Η συνεισφορά του παρόντος 

κανονισμού στην επίτευξη ενός στόχου 

σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των 

δαπανών ολόκληρου του προϋπολογισμού 

θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς 

παρακολουθείται μέσω του ενωσιακού 

συστήματος κλιματικών δεικτών. Οι 

δαπάνες που σχετίζονται με τη 

βιοποικιλότητα παρακολουθούνται με τη 

χρήση ενός συγκεκριμένου συνόλου 

δεικτών. Αυτές οι μέθοδοι 

παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που 

αναμένεται να συνεισφέρουν σε σκοπούς 

σχετικούς με το κλίμα και με τη 

βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2021–2027, στο κατάλληλο 

επίπεδο ανάλυσης. Οι δαπάνες 

παρουσιάζονται ετησίως στη δήλωση του 

προϋπολογισμού για το πρόγραμμα. Η 

συμβολή του προγράμματος σε σκοπούς 

της Ένωσης σχετικούς με το κλίμα και τη 

βιοποικιλότητα δηλώνεται τακτικά στο 

πλαίσιο των αξιολογήσεων και της ετήσιας 

έκθεσης. 

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί και 

υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για τους 

σκοπούς σχετικά με την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή και τη 

βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένου 

του ποσού των δαπανών. Οι σκοποί που 

αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή θα παρακολουθούνται μέσω του 

ενωσιακού συστήματος κλιματικών 

δεικτών. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη 

βιοποικιλότητα παρακολουθούνται με τη 

χρήση ενός συγκεκριμένου συνόλου 

δεικτών. Αυτές οι μέθοδοι 

παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό των 

πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που 

αναμένεται να συνεισφέρουν σε σκοπούς 

σχετικούς με την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και με τη 

βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2021–2027, στο κατάλληλο 

επίπεδο ανάλυσης. Οι δαπάνες 

παρουσιάζονται ετησίως στη δήλωση του 

προϋπολογισμού για το πρόγραμμα. Η 

συμβολή του προγράμματος σε σκοπούς 

της Ένωσης σχετικούς με την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή και τη 

βιοποικιλότητα δηλώνεται τακτικά στο 

πλαίσιο των αξιολογήσεων και της ετήσιας 

έκθεσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.1 – περίπτωση 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Μετριασμός και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή· 

– Προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.1 – περίπτωση 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– Μετάβαση σε καθαρές μορφές 

ενέργειας. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 

 


