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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν παγκόσμια 
προβλήματα μεγάλης κλίμακας, τα οποία έχουν όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις κοινωνίες 
μας. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν γνωρίζουν σύνορα. Για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο απαιτείται αυξημένη 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) είναι το κύριο μέσο της 
Ένωσης και το μόνο ταμείο της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, είναι επαρκώς δικαιολογημένο να ενισχυθεί ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος. 

Όπως ζήτησε επιτακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματα της 14ης Μαρτίου[1] και 
της 30ής Μαΐου[2] σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα θα πρέπει να διπλασιαστεί σε σύγκριση με το επίπεδο χρηματοδότησής του στο 
πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ.

Η συντάκτρια στηρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αύξηση του συνολικού 
στόχου δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη στόχων για το κλίμα από 
25 % σε 30 %, στόχος ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο έως το 2027. Επιπλέον, λόγω του στόχου της ΕΕ για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος, οι δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα θα λάβουν επίσης 
χρηματοδότηση από μια σειρά άλλων προγραμμάτων στο επόμενο ΠΔΠ. 

Η συντάκτρια θεωρεί σημαντική τη διασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης για περιβαλλοντικές 
δράσεις. Συνεπώς, προτείνει να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα περιβαλλοντικά 
υποπρογράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Η συντάκτρια αναγνωρίζει το αποτελεσματικό έργο της Επιτροπής, επισημαίνοντας ιδίως τον 
καταλυτικό ρόλο της χρηματοδότησης από το LIFE και τη συμπληρωματικότητά του με άλλα 
μέσα της Ένωσης. 

Η συντάκτρια χαιρετίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθεί και να ενισχυθεί η 
χρήση στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο στις 
καινοτομίες στον περιβαλλοντικό τομέα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

                                               
[1] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία 
της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI))

[2] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP))



PE625.571v02-00 4/13 AD\1167574EL.docx

EL

Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 
επιβάλλει τον μετασχηματισμό της 
Ένωσης σε μια κοινωνία υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αυτό, 
με τη σειρά του, απαιτεί δράσεις που να 
επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε τομείς με τον 
υψηλότερο αντίκτυπο στα σημερινά 
επίπεδα παραγωγής CO2 και ρύπανσης και 
που να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του 
πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την 
ενέργεια έως το 2030 και των 
ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, καθώς και προετοιμασίες για τη 
στρατηγική της Ένωσης για το κλίμα και 
την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και 
μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να περιλαμβάνει επίσης μέτρα που να 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση της 
πολιτικής της Ένωσης για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να 
περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος.

(7) Η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις 
της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή 
επιβάλλει τον μετασχηματισμό της 
Ένωσης σε μια κοινωνία υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, βιώσιμη, κυκλική,
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 υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για το κλίμα και 
την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και 
μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον στόχο 
της συμφωνίας του Παρισιού. 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.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 
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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.

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, για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση, 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.

Τροπολογία 3

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 

(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 
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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.

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 για την 
υποστήριξη των ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, 
μεταξύ άλλων με τη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων που παρέχει το 
InvestEU.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Το πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο 
πρόγραμμα που καλύπτει συγκεκριμένα 
την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον 
και το κλίμα, και διαδραματίζει, ως εκ 
τούτου, καθοριστικό ρόλο στην 
υποστήριξη της εφαρμογής της 
νομοθεσίας της Ένωσης σε αυτούς τους 
τομείς·

Τροπολογία 5

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 

(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 
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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.

στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % 
των συνολικών δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται 
σε κλιματικούς σκοπούς κατά την περίοδο 
του ΠΔΠ 2021-2027, και ενός ετήσιου 
στόχου ύψους 30 % το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο έως το 2027. 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.

Τροπολογία 6

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 
6 442 000 000 EUR σε τιμές 2018
(7 272 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να τροποποιηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ.

Τροπολογία 7

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 α) 70 %, που αντιστοιχεί σε 
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«Περιβάλλον», εκ των οποίων 4 509 400 000 EUR σε τιμές 2018 
(5 090 400 000 EUR σε τρέχουσες τιμές),
για το πεδίο «Περιβάλλον», εκ των οποίων

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό ταμείο της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε 
σκοπούς σχετικούς με το περιβάλλον και το κλίμα. Μολονότι οι δράσεις που σχετίζονται με το 
κλίμα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος θα 
χρηματοδοτηθούν επίσης από μια σειρά άλλων προγραμμάτων στο επόμενο ΠΔΠ, είναι ζωτικής 
σημασίας να εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση για περιβαλλοντικές δράσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι δικαιολογημένο να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα υποπρογράμματα για το 
περιβάλλον στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (70 %, αντί του 64,2 % που προτάθηκε από 
την Επιτροπή).

Τροπολογία 8

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) 61 %, που αντιστοιχεί σε 
2 750 734 000 EUR σε τιμές 2018 
(3 105 144 000 EUR σε τρέχουσες τιμές),
για το υποπρόγραμμα «Φύση και 
βιοποικιλότητα» και

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό ταμείο της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε 
σκοπούς σχετικούς με το περιβάλλον και το κλίμα. Μολονότι οι δράσεις που σχετίζονται με το 
κλίμα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος θα 
χρηματοδοτηθούν επίσης από μια σειρά άλλων προγραμμάτων στο επόμενο ΠΔΠ, είναι ζωτικής 
σημασίας να εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση για περιβαλλοντικές δράσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι δικαιολογημένο να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα υποπρογράμματα για το 
περιβάλλον στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (70 %, αντί του 64,2 % που προτάθηκε από 
την Επιτροπή).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) 1 350 000 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και 
ποιότητα ζωής»·

(2) 39 %, που αντιστοιχεί σε 
1 758 666 000 EUR σε τιμές 2018 
(1 958 256 000 EUR σε τρέχουσες τιμές),
για το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία 
και ποιότητα ζωής»·

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό ταμείο της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε 
σκοπούς σχετικούς με το περιβάλλον και το κλίμα. Μολονότι οι δράσεις που σχετίζονται με το 
κλίμα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος θα 
χρηματοδοτηθούν επίσης από μια σειρά άλλων προγραμμάτων στο επόμενο ΠΔΠ, είναι ζωτικής 
σημασίας να εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση για περιβαλλοντικές δράσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι δικαιολογημένο να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα υποπρογράμματα για το 
περιβάλλον στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (70 %, αντί του 64,2 % που προτάθηκε από 
την Επιτροπή).

Τροπολογία 10

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) 30 %, που αντιστοιχεί σε 
1 932 600 000 EUR σε τιμές 2018 
(2 182 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές),
για το πεδίο «Δράση για το κλίμα», εκ των 
οποίων

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό ταμείο της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε 
σκοπούς σχετικούς με το περιβάλλον και το κλίμα. Μολονότι οι δράσεις που σχετίζονται με το 
κλίμα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος θα 
χρηματοδοτηθούν επίσης από μια σειρά άλλων προγραμμάτων στο επόμενο ΠΔΠ, είναι ζωτικής 
σημασίας να εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση για περιβαλλοντικές δράσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι δικαιολογημένο να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα υποπρογράμματα για το 
περιβάλλον στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (70 %, αντί του 64,2 % που προτάθηκε από 
την Επιτροπή).



PE625.571v02-00 10/13 AD\1167574EL.docx

EL

Τροπολογία 11

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) 49 %, που αντιστοιχεί σε 
946 974 000 EUR σε τιμές 2018 
(1 069 180 000 EUR σε τρέχουσες τιμές),
για το υποπρόγραμμα «Μετριασμός και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό ταμείο της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε 
σκοπούς σχετικούς με το περιβάλλον και το κλίμα. Μολονότι οι δράσεις που σχετίζονται με το 
κλίμα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος θα 
χρηματοδοτηθούν επίσης από μια σειρά άλλων προγραμμάτων στο επόμενο ΠΔΠ, είναι ζωτικής 
σημασίας να εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση για περιβαλλοντικές δράσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι δικαιολογημένο να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα υποπρογράμματα για το 
περιβάλλον στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (70 %, αντί του 64,2 % που προτάθηκε από 
την Επιτροπή).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) 1 000 000 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας».

(2) 51 %, που αντιστοιχεί σε 
985 626 000 EUR σε τιμές 2018 
(1 112 820 000 EUR σε τρέχουσες τιμές),
για το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας».

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό ταμείο της ΕΕ που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε 
σκοπούς σχετικούς με το περιβάλλον και το κλίμα. Μολονότι οι δράσεις που σχετίζονται με το 
κλίμα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος θα 
χρηματοδοτηθούν επίσης από μια σειρά άλλων προγραμμάτων στο επόμενο ΠΔΠ, είναι ζωτικής 
σημασίας να εξασφαλιστεί οικονομική ενίσχυση για περιβαλλοντικές δράσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι δικαιολογημένο να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα υποπρογράμματα για το 
περιβάλλον στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (70 %, αντί του 64,2 % που προτάθηκε από 
την Επιτροπή).
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί και 
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για την 
ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με το 
κλίμα και τη βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 
δαπανών. Η συνεισφορά του παρόντος 
κανονισμού στην επίτευξη ενός στόχου 
σύμφωνα με τον οποίο το 25 % των 
δαπανών ολόκληρου του προϋπολογισμού 
θα κατευθύνεται σε κλιματικούς σκοπούς 
παρακολουθείται μέσω του ενωσιακού 
συστήματος κλιματικών δεικτών. Οι 
δαπάνες που σχετίζονται με τη 
βιοποικιλότητα παρακολουθούνται με τη 
χρήση ενός συγκεκριμένου συνόλου 
δεικτών. Αυτές οι μέθοδοι 
παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για 
τον ποσοτικό προσδιορισμό των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που 
αναμένεται να συνεισφέρουν σε σκοπούς 
σχετικούς με το κλίμα και με τη 
βιοποικιλότητα κατά τη διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021–2027, στο κατάλληλο 
επίπεδο ανάλυσης. Οι δαπάνες 
παρουσιάζονται ετησίως στη δήλωση του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα. Η 
συμβολή του προγράμματος σε σκοπούς 
της Ένωσης σχετικούς με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα δηλώνεται τακτικά στο 
πλαίσιο των αξιολογήσεων και της ετήσιας 
έκθεσης.

4. Η Επιτροπή παρακολουθεί και 
υποβάλλει τακτικές εκθέσεις για την 
ενσωμάτωση σκοπών σχετικών με το 
κλίμα και τη βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 
δαπανών. Η συνεισφορά του παρόντος 
κανονισμού στην επίτευξη ενός στόχου 
σύμφωνα με τον οποίο δαπάνες 
ολόκληρου του προϋπολογισμού θα 
κατευθύνονται σε κλιματικούς σκοπούς, 
κατά ποσοστό 25 % στο πλαίσιο του ΠΔΠ 
2021-2027 και ως ετήσιος στόχος ύψους 
30 % το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο έως το 2027, 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.
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