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

Τροπολογία 1

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) 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 30 % 
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

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο 
ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)), 
ζήτησε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027 στόχος ύψους 30 % 
για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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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).

Or. en

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 3

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

Or. en

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 από άλλα προγράμματα 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 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1
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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

Or. en

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 από άλλα προγράμματα 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 5

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) 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»·

Or. en

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 από άλλα προγράμματα 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 6

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

Or. en

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 από άλλα προγράμματα 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 7

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

Or. en

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 
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χρηματοδοτηθούν επίσης από μια σειρά από άλλα προγράμματα 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 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».

Or. en

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 από άλλα προγράμματα 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 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 

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 
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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.

σύμφωνα με τον οποίο το 30 % 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο 
ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)), 
ζήτησε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027 στόχος ύψους 30 % 
για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.
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