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Τροπολογία 63
György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα συνεχίζει να εστιάζει στη 
διατήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
την κατανομή των πόρων. Ο κανονισμός 
αναφέρεται τουλάχιστον στη γεωγραφική 
ισορροπία, η οποία μπορεί να οριστεί 
περαιτέρω στα πολυετή προγράμματα 
εργασίας.

Or. hu

Τροπολογία 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
σταδιακή ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
και κλιματικών μέτρων στις λοιπές 
ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές, όπως η 
γεωργία και η ενέργεια, συντελεί επίσης 
στη βελτίωση αυτή. 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.
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Τροπολογία 65
Luke Ming Flanagan

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. 
Ωστόσο, οι βελτιώσεις αυτές είναι σαφώς 
ανεπαρκείς· 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. en

Τροπολογία 66
Mireille D’Ornano

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 δεν 
επέτρεψαν να επιτευχθούν οι 
επιδιωκόμενοι σε αυτό το ζήτημα στόχοι. 
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.
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Τροπολογία 67
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον 
και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου6 για την περίοδο 2014 
έως 2020, αποτελεί το τελευταίο από μια 
σειρά προγραμμάτων της Ένωσης σε μια 
περίοδο 25 ετών που υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων στην 
περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία 
και πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό 
αξιολογήθηκε θετικά σε μια πρόσφατη 
ενδιάμεση αξιολόγηση7, καθώς 
προδιαγράφεται αποτελεσματικό, 
αποδοτικό και χρήσιμο. Το πρόγραμμα 
LIFE για την περίοδο 2014–2020 θα 
πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί, με 
ορισμένες τροποποιήσεις που 
υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες 
αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον 
και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 
(«πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά 
το 2021.

(2) Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον 
και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 για την 
περίοδο 2014 έως 2020, αποτελεί το 
τελευταίο από μια σειρά προγραμμάτων 
της Ένωσης σε μια περίοδο 25 ετών που 
υποστηρίζουν την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων στην περιβαλλοντική και 
κλιματική νομοθεσία και πολιτική, τα 
οποία παρουσιάζουν όλα σαφείς ελλείψεις 
ως προς το πεδίο εφαρμογής, τη 
φιλοδοξία και την υλοποίηση. Το 
πρόγραμμα αυτό αξιολογήθηκε θετικά σε 
μια πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγηση7, 
καθώς προδιαγράφεται αποτελεσματικό, 
αποδοτικό και χρήσιμο. Το πρόγραμμα 
LIFE για την περίοδο 2014–2020 θα 
πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί, με 
ορισμένες τροποποιήσεις που 
υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες 
αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον 
και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 
(«πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά 
το 2021.

_________________ _________________

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 
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347 της 20.12.2013, σ. 185). 347 της 20.12.2013, σ. 185).

7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του Προγράμματος για το 
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του Προγράμματος για το 
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Τροπολογία 68
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον 
και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου6 για την περίοδο 2014 
έως 2020, αποτελεί το τελευταίο από μια 
σειρά προγραμμάτων της Ένωσης σε μια 
περίοδο 25 ετών που υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων στην 
περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία 
και πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό 
αξιολογήθηκε θετικά σε μια πρόσφατη 
ενδιάμεση αξιολόγηση7, καθώς 
προδιαγράφεται αποτελεσματικό, 
αποδοτικό και χρήσιμο. Το πρόγραμμα 
LIFE για την περίοδο 2014–2020 θα 
πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί, με 
ορισμένες τροποποιήσεις που 
υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες 
αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον 
και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 
(«πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά 
το 2021.

(2) Το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον 
και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE), που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου6 για την περίοδο 2014 
έως 2020, αποτελεί το τελευταίο από μια 
σειρά προγραμμάτων της Ένωσης σε μια 
περίοδο 25 ετών που υποστηρίζουν την 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων στην 
περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία 
και πολιτική. Το πρόγραμμα αυτό 
αξιολογήθηκε θετικά σε μια πρόσφατη 
ενδιάμεση αξιολόγηση7, καθώς είναι 
ιδιαίτερα αποδοτικό από πλευράς 
κόστους και προδιαγράφεται 
αποτελεσματικό, αποδοτικό και χρήσιμο. 
Το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 
2014–2020 θα πρέπει συνεπώς να 
συνεχιστεί, με ορισμένες τροποποιήσεις 
που υποδείχθηκαν κατά την ενδιάμεση 
αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες 
αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
θεσπιστεί πρόγραμμα για το περιβάλλον 
και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 
(«πρόγραμμα») για την περίοδο που ξεκινά 
το 2021.

_________________ _________________

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 185).

Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για 
το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 185).

7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του Προγράμματος για το 
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του Προγράμματος για το 
Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα 
(LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Τροπολογία 69
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά 
και το μέγεθός του, το πρόγραμμα LIFE 
δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα 
περιβαλλοντικά και κλιματικά 
προβλήματα. Στόχος του μάλλον θα 
πρέπει να είναι να γίνει καταλύτης για την 
προώθηση αλλαγών στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση πολιτικών, ενσωματώνοντας 
σχετικά τη φύση και τη βιοποικιλότητα 
σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ, παρέχοντας και 
διαδίδοντας λύσεις και βέλτιστες 
πρακτικές για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
αλλά και προωθώντας καινοτόμες λύσεις 
όσον αφορά το περιβάλλον, την αλλαγή 
του κλίματος και με βάση τη φύση προς 
μια ευρωπαϊκή κοινωνία με καθαρές 
μηδενικές εκπομπές. Στην προσπάθεια 
αυτή, το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να 
υποστηρίξει την εφαρμογή εν εξελίξει και 
μελλοντικών γενικών ενωσιακών 
προγραμμάτων δράσης για το περιβάλλον 
που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το 
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Τροπολογία 70
Luke Ming Flanagan

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, 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. Ωστόσο, ένα πρόβλημα 
που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη από την 
Επιτροπή, και δεν πειράζει να 
αντιμετωπιστεί, είναι οι πολύ 
πραγματικές δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που θα έχουν οι μεγάλες 
εμπορικές συμφωνίες, όπως η TTIP, η 
CETA, η Mercosur κλπ., οι οποίες επί του 
παρόντος είναι υπό διαπραγμάτευση/ 
ολοκληρώνονται, με την αύξηση της 
παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευμάτων 
που θα προκαλέσουν αναπόφευκτα οι 
συμφωνίες αυτές. Οι εν λόγω δυνητικές 
επιπτώσεις θα πρέπει τουλάχιστον να 
μελετηθούν και να ποσοτικοποιηθούν 
ανεξάρτητα, και στη συνέχεια να 
αντισταθμιστούν με τα αναμενόμενα 
οφέλη των εν λόγω εμπορικών 
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συμφωνιών.

Or. en

Τροπολογία 71
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 βιώσιμη, κυκλική, υψηλής 
αποδοτικότητας πόρων και ενεργειακής 
απόδοσης, καθαρών μηδενικών 
εκπομπών και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος, στην προστασία και στη 
βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
υγείας και της ευημερίας του ατόμου, 
καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή 
της απώλειας βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του 
δικτύου Natura 2000, και στην 
αντιμετώπιση της υποβάθμισης των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών 
τους, είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε 
μέσω της υποστήριξης της ενσωμάτωσης 
των σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
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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, 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, με παράλληλη 
εξασφάλιση συναφούς διαχείρισης της 
πανίδας και της χλωρίδας στην Ένωση, 
είτε μέσω άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω 
της υποστήριξης της ενσωμάτωσης των 
σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές.

Or. fr

Τροπολογία 73
Mireille D’Ornano

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 

(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 έχει ως 
στόχο 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 
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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.

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. fr

Τροπολογία 74
Younous Omarjee

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, χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στην 
προστασία και στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και 
στην ανάσχεση και αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας, είτε μέσω 
άμεσων παρεμβάσεων είτε μέσω της 
υποστήριξης της ενσωμάτωσης των 
σκοπών αυτών σε άλλες πολιτικές.

Or. fr

Τροπολογία 75
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά 
και το μέγεθός του, το πρόγραμμα LIFE 
δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα 
περιβαλλοντικά και κλιματικά 
προβλήματα. Ο στόχος του αναμένεται να 
επικεντρωθεί στα πλέον επείγοντα 
προβλήματα, και να λειτουργήσει ως 
καταλύτης για την επεξεργασία και 
εφαρμογή των πολιτικών, μέσω της 
παροχής και διάδοσης λύσεων και 
βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών και κλιματικών
στόχων και μέσω της προώθησης 
καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής. 
Κατά την προσπάθεια αυτή, το 
πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να στηρίξει 
την υλοποίηση του γενικού προγράμματος 
δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον.

Or. fr

Τροπολογία 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Από το 1992, τα προγράμματα 
LIFE έχουν διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο 
για τη βελτίωση της αλληλεγγύης και του 
επιμερισμού ευθυνών όσον αφορά τη 
διατήρηση του κοινού αγαθού που 
συνίσταται στο περιβάλλον και το κλίμα 
της Ένωσης. Οι περιβαλλοντικοί πόροι 
είναι άνισα κατανεμημένοι ανά την 
Ένωση, αλλά τα οφέλη τους αφορούν και 
γίνονται αισθητά από την Ένωση ως 
σύνολο. Η υποχρέωση της Ένωσης να 
διατηρεί τους εν λόγω πόρους απαιτεί τη 
συνεπή εφαρμογή της αρχής της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού των 
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ευθυνών.

Or. en

Τροπολογία 77
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η επιτυχία των ολοκληρωμένων 
έργων προϋποθέτει τη στενή συνεργασία 
μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και των μη κρατικών 
παραγόντων τους οποίους αφορούν οι 
στόχοι του προγράμματος LIFE. Θα 
πρέπει επομένως να εφαρμόζονται οι 
αρχές της διαφάνειας και της 
δημοσιοποίησης των αποφάσεων που 
αφορούν την ανάπτυξη, την υλοποίηση, 
την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 
των έργων.

Or. fr

Τροπολογία 78
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο 
μέρος της σύμβασης για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος 
της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(ΟΕΕ/ΗΕ) («σύμβαση του Aarhus»). 
Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 
στηριχτεί το έργο των μη κυβερνητικών 



PE629.443v01-00 14/124 AM\1166178EL.docx

EL

οργανώσεων (ΜΚΟ) και των δικτύων μη 
κερδοσκοπικών φορέων, τα οποία 
επιδιώκουν στόχους γενικού συμφέροντος 
της Ένωσης, στηρίζοντας 
αποτελεσματικά τους στόχους της 
σύμβασης του Aarhus και εκφράζοντας 
τον προβληματισμό και τις απόψεις των 
πολιτών της Ένωσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης πολιτικών, ενώ 
υποστηρίζουν επίσης την υλοποίησή της 
και την ευαισθητοποίηση για 
περιβαλλοντικά και κλιματικά 
προβλήματα. Το πρόγραμμα LIFE 
ενδείκνυται να υποστηρίζει μεγάλο εύρος 
ΜΚΟ καθώς και δικτύων μη 
κερδοσκοπικών φορέων που επιδιώκουν 
στόχους γενικού ενωσιακού συμφέροντος 
και δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο 
στον τομέα του περιβάλλοντος ή της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
μέσω της ανταγωνιστικής και διαφανούς 
χορήγησης λειτουργικών επιδοτήσεων, 
προκειμένου να τις βοηθούν να 
συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην 
πολιτική της Ένωσης και να προωθούν 
και να ενισχύουν την εφαρμογή και 
επιβολή των ενωσιακών περιβαλλοντικών 
και κλιματικών στόχων, αλλά και 
στηρίζοντας και ενισχύοντας την 
ικανότητά τους να καταστούν 
αποδοτικότεροι εταίροι.

Or. fr

Τροπολογία 79
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
δεσμευτεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 
απάντηση στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης της ατζέντας του 2030 των 

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
δεσμευτεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 
απάντηση στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης της ατζέντας του 2030 των 
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Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής 
σχέση μεταξύ της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η 
μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά τους, των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, της σύνδεσής 
τους με την ανθρώπινη υγεία και της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το 
πνεύμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην 
οικονομική ανάπτυξη όσο και στην 
κοινωνική συνοχή.

Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής 
σχέση μεταξύ της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται η 
μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητά τους, των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, της σύνδεσής 
τους με την ανθρώπινη υγεία και της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το 
πνεύμα, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
προβλέπει υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης 
και ευθύνης και να συμβάλλει ουσιαστικά 
τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και 
στην κοινωνική συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 80
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στον ορισμό και την 
εφαρμογή όλων των πολιτικών και 
δράσεων της Ένωσης απαιτήσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος και του 
κλίματος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προωθηθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησης 
δράσεων που συμπληρώνουν στρατηγικά 
ολοκληρωμένα έργα και στρατηγικά έργα 
για τη φύση και προωθούν την υιοθέτηση 
και αναπαραγωγή λύσεων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Απαιτείται συντονισμός 
για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να πράξουν τα δέοντα για την αποτροπή 
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αλληλεπικάλυψης και πρόσθετου 
διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους 
έργων από υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων που απορρέουν από διάφορα 
χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 81
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 διεθνών δεσμεύσεων, που 
άπτονται των στόχων και σκοπών της 
νομοθεσίας, των στρατηγικών, των 
σχεδίων 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 και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης που θέτει, 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»), της σύμβασης για 
την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα, της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(«σύμβαση του Aarhus»), της σύμβασης 
για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική 
ρύπανση σε μεγάλη απόσταση και τις 
συμβάσεις της Βασιλείας, του Ρότερνταμ 
και της Στοκχόλμης των Ηνωμένων 
Εθνών.

_________________ _________________
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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 82
Luke Ming Flanagan

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 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»). 
Προς τούτο, θα πρέπει να γίνει ανάθεση 
για τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων 
ανεξάρτητων μελετών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
«ρωγμάτωσης», προκειμένου να 
εκτιμηθεί κατά πόσον οι δυσμενείς 
επιπτώσεις καθιστούν αυτή την επιλογή 
βιώσιμη στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού.

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

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).

Or. en

Τροπολογία 83
Younous Omarjee

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 της ατζέντας του 2030 των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη8, της σύμβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα9, 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»), των 
συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών της 
Βασιλείας, του Ρότερνταμ και της 
Στοκχόλμης, των οδηγιών REACH, 
Seveso III, και της Σύμβασης για τη 
διαµεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε 
μεγάλη απόσταση.

_________________ _________________

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

8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 

8 Ατζέντα για το 2030, ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 
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25/09/2015. 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).

Or. fr

Τροπολογία 84
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 πλήρης υλοποίηση του 
τρέχοντος και του μελλοντικού 
προγράμματος περιβαλλοντικής 
δράσης10α, που εμπεριέχει όλα τα θέματα 
τομέων προτεραιότητας, της δέσμης 
μέτρων για την κυκλική οικονομία11, του 
πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 203012,13, 14, της 
στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα14α, των οδηγιών περί 
πτηνών14β και περί οικοτόπων14γ και του 
σχετικού σχεδίου δράσης για τη φύση15 , 
καθώς και κάθε σχετικής ενωσιακής 
νομοθεσίας για τη φύση, και των σχετικών 
πολιτικών16, 17, 18, 19, 20, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική.

_________________ _________________

10α Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, 
σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 
«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη 
μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).

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 12 Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την 
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ενέργεια έως το 2030, COM(2014)15 της 
22.01.2014.

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.

14α Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας 
κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, 
COM/2011/0244 final. 

14β Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

14γ Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 
άνθρωπο και την οικονομία, 
COM(2017)198 της 27.04.2017.

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 
άνθρωπο και την οικονομία, 
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.

Or. en
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Τροπολογία 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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, 20 a 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, 
COM(2017)198 της 27.04.2017.

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 
άνθρωπο και την οικονομία, 
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.
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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.

20αΚανονισμός (ΕΕ) σχετικά με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Or. fr

Τροπολογία 86
Younous Omarjee

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, και του 
κανονισμού REACH, εντομοκτόνα, 
βιοκτόνα, 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, 
COM(2017)198 της 27.04.2017.

15 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον 
άνθρωπο και την οικονομία, 
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.
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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.

Or. fr

Τροπολογία 87
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει 
μεγάλη σημασία στη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των 
προγραμμάτων LIFE, και συνεπώς στην 
ικανότητα τους να εξασφαλίζουν και να 
διατηρούν τα αποτελέσματα μετά την 
υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ 
άλλων με τη συνέχιση, την αναπαραγωγή 
ή/και τη μεταφορά. Τούτο συνεπάγεται 
ειδικές απαιτήσεις για τους αιτούντες, 
καθώς και την ανάγκη παροχής 
εγγυήσεων σε επίπεδο ΕΕ για να 
διασφαλιστεί ότι άλλα έργα που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν 
υπονομεύουν τα αποτελέσματα τυχόν 
υλοποιημένων προγραμμάτων LIFE.

Or. en
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Τροπολογία 88
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
και η ενίσχυση των προσπαθειών της 
Ένωσης για την επίτευξη των ΣΒΑ
επιβάλλει τον μετασχηματισμό της 
Ένωσης σε μια κοινωνία υψηλής 
αποδοτικότητας πόρων και ενεργειακής 
απόδοσης, καθαρών μηδενικών 
εκπομπών 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 τη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών στα μέσα 
του αιώνα και μακροπρόθεσμα και την 
υλοποίησή της. Πολλά από αυτά τα μέτρα 
θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην 
υγεία και την ευημερία των πολιτών της 
ΕΕ. 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
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Τροπολογία 89
Younous Omarjee

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, 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 
καθώς και δράσεις που επικεντρώνονται 
στη μείωση και στη διακοπή της 
εξόρυξης, χρήσης και επιδότησης των 
ορυκτών καυσίμων 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 και τον μετριασμό 
των επιπτώσεών της, προκειμένου να 
περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος.

Or. fr

Τροπολογία 90
Mireille D’Ornano

Πρόταση κανονισμού
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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, χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ο 
μετασχηματισμός αυτός απέχει πολύ από 
το να πραγματοποιηθεί, όπως 
αποδεικνύεται κυρίως από την αύξηση 
των εκπομπών άνθρακα στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 και το 
2017. 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.

Or. fr

Τροπολογία 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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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 κυκλικής 
ενεργειακής απόδοσης, με βάση τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 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 αερίων του 
θερμοκηπίου και ρύπανσης και που να 
συνεισφέρουν στην εφαρμογή των στόχων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
συμφωνήθηκαν στη νομοθεσία 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.

Or. en

Τροπολογία 92
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, 

(8) Η μετάβαση σε ένα σύστημα
ενέργειας με υψηλή ενεργειακή απόδοση 
και με βάση τις ανανεώσιμες μορφές 



PE629.443v01-00 28/124 AM\1166178EL.docx

EL

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.

ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 
Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 
υποστήριξη της μετάβασης σε ένα 
σύστημα ενέργειας με υψηλή ενεργειακή 
απόδοση και με βάση τις ανανεώσιμες 
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 με μειούμενο κόστος ιδίως 
όσον αφορά τις βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης 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.

Or. en

Τροπολογία 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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. 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 
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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.

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. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
όλους τους τομείς που εμπλέκονται στη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
όπως οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, 
τα κτίρια, η βιομηχανία, οι μεταφορές και 
η γεωργία. 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.

Or. en

Τροπολογία 94
Luke Ming Flanagan

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 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας, μεταξύ άλλων με την εγχώρια 
παραγωγή και χρήση, αποτελεί 
απαραίτητη συμβολή στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, με παράλληλα οφέλη 
για το περιβάλλον. Οι δράσεις ανάπτυξης 
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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.

ικανοτήτων προς υποστήριξη της 
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
που έως το 2020 χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και 
περιλαμβάνουν την ως άνω αναφερθείσα 
εγχώρια παραγωγή ενέργειας με ηλιακή, 
αιολική ενέργεια κ.λπ., 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.

Or. en

Τροπολογία 95
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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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.

απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται 
διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά 
κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους 
σκοπούς του υποπρογράμματος για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση και τις κοινωνίας 
βιώσιμης 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 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων με τη 
χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που 
παρέχει το InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 96
Luke Ming Flanagan

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 

(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 κτιρίων (ενεργειακή απόδοση 
και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μικρής 
κλίμακας), όπου απαιτείται διοχέτευση 
κεφαλαίων σε έργα με έναν 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 
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Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων 
με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 
που παρέχει το InvestEU.

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

Τροπολογία 97
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Το πρόγραμμα LIFE έχει μεγάλες 
δυνατότητες υποστήριξης έργων που 
δοκιμάζουν πιλοτικά ή επιδεικνύουν 
οικολογικές καινοτομίες και λύσεις 
βασισμένες στη φύση, οι οποίες φέρνουν 
τη φύση και τα φυσικά χαρακτηριστικά 
και διαδικασίες σε αστικές περιοχές, 
χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις, 
δημιουργώντας παράλληλα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
συνοχή με προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και η 
διευκόλυνση της υψηλής αξιοποίησης 
των μηχανισμών NCFF που προβλέπουν 
τη διατήρηση της φύσης, την ανάπτυξη 
πράσινων υποδομών, τη βιώσιμη χρήση 
της γης, λύσεις για τη γεωργία και τη 
διαχείριση δασών, εδαφών και υδάτων, 
είναι ζωτικής σημασίας.

Or. en

Τροπολογία 98
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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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.

(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 νομοθεσίας της ΕΕ για το 
περιβάλλον, το κλίμα και τις καθαρές 
μορφές ενέργειας και της πολιτικής για τη 
μείωση των εκπομπών, μεταξύ άλλων με 
την υιοθέτηση και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας 
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 
ενδεικτικά σε όλους τους τομείς 
ολοκληρωμένου πολεοδομικού 
σχεδιασμού και διεπιστημονικής 
αρχιτεκτονικής τοπίου, και να βοηθήσει 
στην εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα 
όπου αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με το 
περιβάλλον, το κλίμα, τη βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή, την 
ασφάλεια τροφίμων 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.

Or. en

Τροπολογία 99
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η πιο πρόσφατη δέσμη 
επισκόπησης της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ένωση 
21 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 και ο εξορθολογισμός
περιβαλλοντικών, σχετικών με τη 
βιοποικιλότητα και κλιματικών σκοπών σε 
άλλες πολιτικές. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως 
καταλύτης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι οριζόντιες, 
συστημικές προκλήσεις καθώς και τα 
βασικά αίτια των ανεπαρκειών στην 
υλοποίηση, όπως προσδιορίζονται στην 
επισκόπηση της περιβαλλοντικής 
εφαρμογής (EIR) και να επιτελεστεί η 
απαιτούμενη πρόοδος μέσω της 
δημιουργίας ικανοτήτων, της ανάπτυξης, 
δοκιμής και αναπαραγωγής νέων 
προσεγγίσεων, της ανάπτυξης, 
παρακολούθησης και επανεξέτασης 
υποστηρικτικών συμβατών πολιτικών, 
χρηστής διακυβέρνησης, 
ευαισθητοποίησης και ενισχυμένης
συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών, τοπικών αρχών, των 
ΜΚΟ, της έρευνας και των επιχειρήσεων, 
της κινητοποίησης επενδύσεων από 
ενωσιακά επενδυτικά προγράμματα ή 
άλλες πηγές, και της υποστήριξης δράσεων 
με στόχο την άρση των διάφορων 
εμποδίων στην αποτελεσματική υλοποίηση 
της υφιστάμενης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

_________________ _________________

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
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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).

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).

Or. en

Τροπολογία 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 ευρύτερης 
ευαισθητοποίησης και 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.
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_________________ _________________

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).

Or. en

Τροπολογία 101
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(13) Η ανάσχεση και η αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας και της 
υποβάθμισης του φυσικού κεφαλαίου και 
των οικοσυστημικών υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων και στα θαλάσσια οικοσυστήματα 
και στα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, 
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, 
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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 
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.

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 και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρακολουθούν συστηματικά τις δαπάνες 
τους που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα 
σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα, εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων, 
συνδυάζοντας τις προσεγγίσεις «από την 
κορυφή προς τη βάση» και «από τη βάση 
προς την κορυφή», μεταξύ άλλων
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
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 102
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Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 
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.

(13) Η ανάσχεση και η αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων 
και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως 
και η συναφής διαχείριση της πανίδας 
και της χλωρίδας, κυρίως όσον αφορά 
ορισμένα είδη με υπερπληθυσμό όπως τα 
μεγάλα σαρκοφάγα, απαιτούν 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 
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.
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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. fr

Τροπολογία 103
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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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 
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.

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 επιχειρήσεις μικρής κλίμακας
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 
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 104
Mireille D’Ornano
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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 
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 

(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 
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 συμβάλει στην 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 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 
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 

(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 
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, με σεβασμό των 
στόχων των τομεακών πολιτικών και των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας για κάθε 
ταμείο που καθορίζεται από την Ένωση, 
με παράλληλη συμπληρωματικότητα της 
χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα μπορεί 
να βελτιώσει περαιτέρω την 
αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής 
μέσω στρατηγικών έργων για τη φύση, 
αφιερωμένων στην κατάλυση της 
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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.

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 σχετικού 
με 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, εφόσον τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που καθορίζονται στον 
κανονισμό της ΕΕ ../... [κανονισμός 
σχετικός με τα στρατηγικά προγράμματα 
της ΚΓΠ] και συμπληρώνονται από τα 
εθνικά στρατηγικά προγράμματα της 
ΚΓΠ, τηρούνται.

Or. fr

Τροπολογία 106
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Πρόσφατες αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

(14) Πρόσφατες αξιολογήσεις και 
εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
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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 
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.

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 
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 Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας] μπορούν 
να συνεισφέρουν σημαντικά στην κάλυψη 
αυτών των αναγκών, υπό την προϋπόθεση 
ότι όλα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα 
είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες 
διασφαλίσεις ως προς τη βιωσιμότητα 
και αντιμετωπίζουν επαρκώς τους 
παράγοντες που προκαλούν την 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την 
αλλαγή του κλίματος.
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 
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των κονδυλίων του Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων και 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.

Or. en

Τροπολογία 107
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
της ΕΕ αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
μερίδιο της παγκόσμιας βιοποικιλότητας 
(περίπου το 20 % των λιμνοθαλασσών και 
των κοραλλιογενών υφάλων στον κόσμο) 
και είναι υποχρεωμένες να 
αντιμετωπίσουν, περισσότερο από όλες 
τις άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις 
καταστροφικές και μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας. Πρέπει, συνεπώς, να 
δοθεί συγκεκριμένος ελάχιστος 
προϋπολογισμός στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της Γαλλίας, οι οποίες 
αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα από την 
ΕΕ από τις οδηγίες σχετικά με τα πτηνά 
και τους οικοτόπους και, συνεπώς, δεν 
καλύπτονται από δεσμευτικό κανονιστικό 
πλαίσιο για την προστασία των ειδών και 
των οικοτόπων, ούτε λαμβάνουν κονδύλια 
του Natura 2000, ενώ όλες αποτελούν 
κόμβους βιοποικιλότητας παγκοσμίως 
και ορισμένες έχουν χαρακτηριστεί – ή 
βρίσκονται στη διαδικασία 
χαρακτηρισμού – τόποι παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Οι γαλλικές 
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εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν 
αντιμετωπίστηκαν με δίκαιο τρόπο κατά 
την κατανομή των διαφόρων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση της προστασίας της 
βιοποικιλότητας στα εδάφη αυτά. 
Επομένως, τουλάχιστον το 2 % της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE θα διατεθεί στις 
ΕΑΠ για την προστασία της ανεκτίμητης 
βιοποικιλότητάς τους, και τουλάχιστον 1 
% στις γαλλικές ΕΑΠ για να 
αντισταθμιστεί ο χαμένος χρόνος.

Or. fr

Τροπολογία 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 

(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,
βάσει των οικοσυστημάτων, στον 
μετριασμό και στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη της Ένωσης. Χάρη στις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που 
υιοθέτησε το σύστημα BEST το 2011 και 
στα προγράμματα BEST 2.0 και BEST 
RUP που ακολούθησαν, το σύστημα 
BEST βοήθησε στην αύξηση της 
συνειδητοποίησης της οικολογικής 
σπουδαιότητας των εξόχως 
αποκεντρωμένων περιοχών και των 
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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.

υπερπόντιων χωρών και εδαφών και του 
βασικού ρόλου τους ως προς τη διατήρηση 
της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Χάρη 
στην υποστήριξή του, 90 έργα μπόρεσαν 
να πραγματοποιηθούν, επιτρέποντας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει απευθείας 
πίεση στους τοπικούς παράγοντες. Το 
80% της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας 
βρίσκεται στην υπερπόντια Ευρώπη και η 
μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εκτιμά ότι το ποσό 
οικονομικής στήριξης για τις επιτόπιες 
δράσεις στις περιοχές αυτές ανέρχεται σε 
8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 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 επομένως να ενσωματωθεί 
στο παρόν πρόγραμμα η πρωτοβουλία του 
συστήματος BEST, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των 
ικανοτήτων·και της κεφαλαιοποίησης 
των οικονομικών δράσεων, τόσο στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη.

Or. fr

Τροπολογία 109
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

οικοσυστηματικής βάσης στον μετριασμό 
και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της 
Ένωσης, αλλά συνέβαλε ελάχιστα στην 
προστασία της ποικιλότητας. Δεν επαρκεί 
σε καμία περίπτωση για την 
καταπολέμηση της απώλειας 
βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές.
Συνεπώς, θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε 
να διαρκεί περισσότερο, 
ενσωματώνοντάς το στο πρόγραμμα 
LIFE και αυξάνοντας τον προϋπολογισμό 
του. Δεν αποτελεί, ωστόσο, 
υποκατάστατο των άλλων κονδυλίων που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το πρόγραμμα LIFE πρέπει να 
λάβει υπόψη, όπως όλα τα διαθέσιμα 
κεφάλαια της Ένωσης, τον νησιωτικό 
χαρακτήρα των εδαφών της ΕΕ, πέραν 
του αν ανήκουν στα υπερπόντια εδάφη, 
καθώς και τα προβλήματα που αυτά 
μπορούν να προκαλέσουν. Διάφορες 
μελέτες συμπεραίνουν ότι η κλιματική 
αλλαγή θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις 
νησιωτικές περιοχές, κυρίως λόγω της 
ανόδου της στάθμης της θάλασσας και 
των ωκεανών, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο η Μεσόγειος αντιμετωπίζει, 
πέραν της πρόκλησης που συνεπάγεται η 
άνοδος της στάθμης της θάλασσας, την 
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οξίνιση από τη δέσμευση του διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Or. es

Τροπολογία 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 
καλοκαιριού 2018 ακραία καιρικά 
φαινόμενα, με κύρια χαρακτηριστικά τις 
ισχυρές τροπικές καταιγίδες, έπληξαν τη 
Μεσόγειο· ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν 
ήταν εξαιρετικά σοβαρές και οδήγησαν, 
μεταξύ άλλων, στην απώλεια ανθρώπινων 
ζωών· ότι τα συμβάντα αυτά, πέραν της 
δυνατότητάς τους να λάβουν έκτακτη 
χρηματοδότηση λόγω των καταστροφών, 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολιστικό 
τρόπο στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Ένωσης για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή.

Or. es

Τροπολογία 112
Mireille D’Ornano

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 

(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 
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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.

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 για να αυξηθεί το ποσοστό 
ανακύκλωσης των πλαστικών 
απορριμάτων και για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των θαλάσσιων 
απορριμμάτων που αποτελεί σήμερα μια 
μείζονα οικολογική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης.

Or. fr

Τροπολογία 113
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(16) Η προώθηση μιας αποδοτικής ως 
προς τη χρήση των πόρων και 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 αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων και κυκλικής 
οικονομίας μέσω της παροχής οικονομικής 
υποστήριξης σε μια ποικιλία φορέων 
(επιχειρήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, δημόσιες αρχές, 
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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.

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 ιεράρχησης των 
αποβλήτων, βιώσιμης 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 και των απορριμάτων 
γλυκών υδάτων.

Or. en

Τροπολογία 114
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Ένα υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας είναι 
θεμελιώδες στοιχείο για την υγεία και την 
ευημερία των πολιτών της ΕΕ. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τον 
στόχο της Ένωσης να παράγει και να 
χρησιμοποιεί χημικές ουσίες με τρόπους 
που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση 
σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και 
να αναπτύξει μια στρατηγική της 
Ένωσης για ένα μη τοξικό περιβάλλον. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει 
δραστηριότητες για τη διευκόλυνση της 
εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (οδηγία για τον θόρυβο), για 
να επιτευχθούν επίπεδα θορύβου που δεν 
έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην 
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ανθρώπινη υγεία ούτε την θέτουν σε 
κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

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 
προσπάθειες 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 της ευρωπαϊκής 
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οικονομίας, με σταδιακή αντικατάσταση 
των ενεργειακών υποδομών που 
βασίζονται στα ορυκτά 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. en

Τροπολογία 116
Mireille D’Ornano

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 

(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, ενώ οι 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στα 
μεγάλα αστικά κέντρα δείχνουν συχνά μια 
στασιμότητα, δηλαδή μια αύξηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 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 
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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.

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.

_________________ _________________

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. fr

Τροπολογία 117
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

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. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να χρηματοδοτήσει κατά 
προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα για 
την ταυτόχρονη καταπολέμηση τόσο της 
κλιματικής αλλαγής όσο και της 
ποιότητας του αέρα.

_________________ _________________

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. fr

Τροπολογία 118
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 
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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.

την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον 
και τη βιοποικιλότητα. 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.

_________________ _________________

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. en

Τροπολογία 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

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, 
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ιδίως των μέσων οικιακής θέρμανσης και 
των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά 
καύσιμα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, οι προσπάθειες θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στη μετάβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 
προώθηση μιας μακροπρόθεσμης 
προοπτικής.

Or. en

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 120
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ θέσπισε 
πλαίσιο για την προστασία των 
επιφανειακών, των παράκτιων, των 
μεταβατικών και των υπόγειων υδάτων της 
Ένωσης. Οι σκοποί της οδηγίας 
υποστηρίζονται από το προσχέδιο για τη 
διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης27, στο οποίο ζητείται καλύτερη 
υλοποίηση και αυξημένη ενσωμάτωση των 
σκοπών της πολιτικής για τα ύδατα σε 
άλλους τομείς πολιτικής. Επομένως, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει έργα 
που συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης 
για τα ύδατα οι οποίες συνεισφέρουν στην 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών 
συστημάτων της Ένωσης, με την 

(18) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ θέσπισε 
πλαίσιο για την προστασία των 
επιφανειακών, των παράκτιων, των 
μεταβατικών και των υπόγειων υδάτων της 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται 
ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη μελέτη 
για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων 
της «ρωγμάτωσης» για εξόρυξη 
πετρελαίου στα ύδατα αυτά. Οι σκοποί 
της οδηγίας υποστηρίζονται από το 
προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών 
πόρων της Ευρώπης27, στο οποίο ζητείται 
καλύτερη υλοποίηση και αυξημένη 
ενσωμάτωση των σκοπών της πολιτικής 
για τα ύδατα σε άλλους τομείς πολιτικής. 
Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
υποστηρίζει έργα που συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
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εφαρμογή, ανάπτυξη και αναπαραγωγή 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μέσω της 
κινητοποίησης συμπληρωματικών 
δράσεων στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων ή χρηματοδοτικών πόρων.

2000/60/ΕΚ και άλλων νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης για τα ύδατα οι 
οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής 
κατάστασης των υδατικών συστημάτων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή, ανάπτυξη 
και αναπαραγωγή βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και μέσω της κινητοποίησης 
συμπληρωματικών δράσεων στο πλαίσιο 
άλλων ενωσιακών προγραμμάτων ή 
χρηματοδοτικών πόρων.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Τροπολογία 121
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ θέσπισε 
πλαίσιο για την προστασία των 
επιφανειακών, των παράκτιων, των 
μεταβατικών και των υπόγειων υδάτων της 
Ένωσης. Οι σκοποί της οδηγίας 
υποστηρίζονται από το προσχέδιο για τη 
διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης27, στο οποίο ζητείται καλύτερη 
υλοποίηση και αυξημένη ενσωμάτωση των 
σκοπών της πολιτικής για τα ύδατα σε 
άλλους τομείς πολιτικής. Επομένως, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει έργα 
που συμβάλλουν στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και 
άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης 
για τα ύδατα οι οποίες συνεισφέρουν στην 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδατικών 
συστημάτων της Ένωσης, με την 
εφαρμογή, ανάπτυξη και αναπαραγωγή 
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μέσω της 
κινητοποίησης συμπληρωματικών 
δράσεων στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών 

(18) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ θέσπισε 
πλαίσιο για την προστασία των 
επιφανειακών, των παράκτιων, των 
μεταβατικών και των υπόγειων υδάτων της 
Ένωσης. Οι σκοποί της οδηγίας 
υποστηρίζονται από το προσχέδιο για τη 
διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης27, στο οποίο ζητείται καλύτερη 
υλοποίηση και αυξημένη ενσωμάτωση των 
σκοπών της πολιτικής για τα ύδατα σε 
άλλους τομείς πολιτικής. Επομένως, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει έργα 
που βελτιώνουν την ακεραιότητα των 
υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και άλλων νομοθετικών 
πράξεων της Ένωσης για τα ύδατα οι 
οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής 
κατάστασης των υδατικών συστημάτων 
της Ένωσης, με την εφαρμογή, ανάπτυξη 
και αναπαραγωγή βέλτιστων πρακτικών, 
καθώς και μέσω της κινητοποίησης 
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προγραμμάτων ή χρηματοδοτικών πόρων. συμπληρωματικών δράσεων στο πλαίσιο 
άλλων ενωσιακών προγραμμάτων ή 
χρηματοδοτικών πόρων.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Τροπολογία 122
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η κοινή γεωργική πολιτική 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το κλίμα 
και τη βιωσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν έχει αναλάβει τη διεξαγωγή 
συστημικής αξιολόγησης, «ελέγχου 
καταλληλότητας» της ΚΓΠ, παρά τις 
έντονες απαιτήσεις βασικών 
ενδιαφερόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας 
του προγράμματος REFIT. Παρόλα αυτά, 
σε μια πρόσφατη μελέτη τεκμηρίωσης28α, 
σύμφωνα με τους κανόνες βελτίωσης της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
υποδεικνύεται σαφώς ότι η 
περιβαλλοντική δέσμευση της ΚΓΠ είναι 
ανεπαρκής για να αναχαιτίσει τη μείωση 
της βιοποικιλότητας ή την υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος. Η ΚΓΠ δεν εξετάζει 
επαρκώς ούτε τους ΣΒΕ. Η ΚΓΠ, στην 
παρούσα μορφή της, δεν αναμένεται να 
παράσχει επαρκείς υπηρεσίες 
οικοσυστήματος στην ΕΕ και αναμένεται 
να αποτύχει πλήρως στην αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της αλλαγής του 
κλίματος.
Οι συνέργειες με την ΚΓΠ διασφαλίζουν 
ότι η ΚΓΠ, μετά από μια συνολική 
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μεταρρύθμιση, ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις σημερινές προκλήσεις, ότι οι πόροι 
μετατοπίζονται από τις άμεσες 
πληρωμές, οι οποίες δεν είναι ούτε 
αποτελεσματικές ούτε τεκμηριωμένες, 
και ότι οι αγρότες που δεσμεύονται να 
εφαρμόζουν βιώσιμες γεωργικές
πρακτικές και να συμβάλλουν ενεργά στη 
βιοποικιλότητα και στους 
περιβαλλοντικούς στόχους, μεταξύ άλλων 
μέσω της διαχείρισης εκτάσεων Natura 
2000, οικοσυστημάτων και βιολογικής 
καλλιέργειας, ανταμείβονται καλύτερα.

_________________

28α G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, and Y. Zinngrebe (2017). Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence-based 
fitness check assessment» (Είναι η ΚΓΠ
κατάλληλη για τον σκοπό της; 
Αξιολόγηση ελέγχου καταλληλότητας με 
βάση αποδεικτικά στοιχεία). Λειψία, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig.

Or. en

Τροπολογία 123
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Η τρέχουσα κατάσταση 
διατήρησης των εκτάσεων του δικτύου 
Natura 2000 σε γεωργικά εδάφη είναι 
πολύ χαμηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
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οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να 
χρειάζονται προστασία.

Οι τρέχουσες πληρωμές της ΚΓΠ για τις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 είναι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος διατήρησης 
της βιοποικιλότητας σε γεωργικές 
περιοχές.28α Ωστόσο, οι πληρωμές αυτές 
είναι ανεπαρκείς και δεν 
αντιπροσωπεύουν την υψηλή αξία τους 
για την κοινωνία. Για να δοθεί κίνητρο 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
αυτών των περιοχών, πρέπει να αυξηθούν 
οι πληρωμές ΚΓΠ για τις περιοχές του 
δικτύου Natura 2000.

_________________

28α G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer, and Y. Zinngrebe (2017). Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence-based 
fitness check assessment» (Είναι η ΚΓΠ
κατάλληλη για τον σκοπό της; 
Αξιολόγηση ελέγχου καταλληλότητας με 
βάση αποδεικτικά στοιχεία). Λειψία, 
German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-
Leipzig. 

Or. en

Τροπολογία 124
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(20) Η βελτίωση της διακυβέρνησης 
πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 
βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής και 
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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.

της μετάβασης σε μία κοινωνία καθαρών 
μηδενικών εκπομπών απαιτεί 
πολυεπίπεδη προσέγγιση με ισχυρές και 
τεκμηριωμένες διαδικασίες και ευρύτερη 
συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών και
της κοινωνίας των πολιτών, στην 
προετοιμασία των σχετικών πολιτικών
και την υλοποίησή τους, και στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού. Ως εκ 
τούτου, το έργο μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ) και του δικτύου μη 
κερδοσκοπικών φορέων που επιδιώκουν 
στόχο γενικού ενωσιακού συμφέροντος 
και δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο 
στον τομέα του περιβάλλοντος ή της 
κλιματικής δράσης, θα πρέπει να λάβει 
ενισχυμένη στήριξη από το παρόν 
πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν 
ιδιαίτερη σημασία τα πρότυπα σχέδια 
δράσης και, επομένως, οι τεχνικές 
λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του 
ελάχιστου συνολικού αριθμού έργων, θα 
πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο που 
να επιτρέπει τη συμμετοχή ΜΚΟ στο 
πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(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 
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κυβερνητικές οργανώσεις, στη 
διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές 
αλλά και την υλοποίησή τους.

κοινωνικά δίκτυα, της αύξησης της 
δραστηριοποίησης των καταναλωτών και 
της διευρυμένης συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, στη 
διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές 
αλλά και την υλοποίησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφής η ανάγκη για σύγχρονη επικοινωνία.

Τροπολογία 126
Luke Ming Flanagan

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 δεν θα επιτύχει 
χωρίς αποδοχή και συνολική συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης 
της ευαισθητοποίησης του κοινού, μέσω
της δραστηριοποίησης των καταναλωτών 
και μέσω της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, στη 
διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές 
αλλά και την υλοποίησή τους.

Or. en

Τροπολογία 127
György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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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, της δραστηριοποίησης των 
καταναλωτών και της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι εκκλησίες 
και οι θρησκευτικές κοινότητες, στη 
διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές 
αλλά και την υλοποίησή τους.

Or. hu

Τροπολογία 128
Elisabetta Gardini

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 την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού, τη δραστηριοποίηση των 
καταναλωτών και τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των εκκλησιών και των θρησκευτικών 
ενώσεων ή κοινοτήτων, στη διαβούλευση 
πάνω στις σχετικές πολιτικές αλλά και την 
υλοποίησή τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι η αναγνώριση του βασικού ρόλου που 
διαδραματίζουν οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες στον τομέα των 
περιβαλλοντικών πολιτικών. Η τροπολογία αποσκοπεί επίσης στην εφαρμογή του άρθρου 17 της 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και απαιτεί διαχωρισμό μεταξύ των εν λόγω οντοτήτων και 
εκείνων της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 και τη συμπερίληψη της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών επαγγελματιών, των εταίρων 
και των τοπικών εκπροσώπων μέσω της 
ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του
κοινού, της δραστηριοποίησης των 
καταναλωτών και της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων.

Or. fr

Τροπολογία 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Το πρόγραμμα αναμένεται να 
συνοδεύει τους παράγοντες και τις 
περιοχές για να ενισχύσει την 
προσαρμοστικότητά τους, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή τοπικών και περιφερειακών 
στρατηγικών για την προσαρμογή των 
παράκτιων περιοχών στην κλιματική 
αλλαγή.
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Or. fr

Τροπολογία 131
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε 
όλα τα επίπεδα θα πρέπει να αποτελεί 
κοινό σκοπό για όλα τα υποπρογράμματα 
του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα θα 
πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
οριζόντιας νομοθεσίας για την 
περιβαλλοντική διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την εφαρμογή της σύμβασης για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα29, της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE).

(21) Η βελτίωση της διακυβέρνησης σε 
όλα τα επίπεδα θα πρέπει να αποτελεί 
κοινό σκοπό για όλα τα υποπρογράμματα 
του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα θα 
πρέπει να υποστηρίζει επιπλέον την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση και 
αποτελεσματική συμμόρφωση με το 
περιβαλλοντικό και κλιματικό κεκτημένο, 
καθώς και την επιβολή του, και ιδίως της 
οριζόντιας νομοθεσίας για την 
περιβαλλοντική διακυβέρνηση, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την εφαρμογή της σύμβασης για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα29, της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE)29α, καθώς και όσον 
αφορά την Επιτροπή Συμμορφώσεως με 
τη Σύμβαση του Aarhus.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
στηρίζει την ανάπτυξη πλατφόρμων 
συνεργασίας και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση και 
επιβολή της πολιτικής και της 
νομοθεσίας για το περιβάλλον και το 
κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων κατάρτισης δικαστών και 
εισαγγελέων, καθώς και δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πληροφορίες και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα 
περιβάλλοντος και κλίματος.
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29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4. 29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.

29α ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13-19.

Or. en

Τροπολογία 132
Soledad Cabezón Ruiz

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 LIFE θα πρέπει να 
προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους 
φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, με βάση τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 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. Στο 
πλαίσιο του υποπρογράμματος 
«Μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας» πρέπει να συμπεριληφθούν οι 
τομείς τελικής κατανάλωσης που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση, όπως 
τα κτίρια, οι υπηρεσίες, η βιομηχανία και 
οι μεταφορές, και να ενσωματωθούν 
στους εν λόγω τομείς οι ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας.
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Or. en

Τροπολογία 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

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, με βάση τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 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. Οι 
τομείς τελικής κατανάλωσης όπως τα 
κτίρια, οι υπηρεσίες, η βιομηχανία και οι 
μεταφορές θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στο υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε 
καθαρές μορφές ενέργειας»,, ώστε να 
συμβάλουν στην ενεργειακή απόδοση και 
στη χρήση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 134
Luke Ming Flanagan
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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, θα πρέπει να ενισχυθεί 
η αποδοχή τους από το ευρύ κοινό και η 
δραστηριοποίηση των καταναλωτών. Θα 
πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί μια 
προσπάθεια σε επίπεδο Ένωσης τόσο 
στην παραγωγή όσο και στην 
κατανάλωση προς μια πιο φιλική προς το 
περιβάλλον χορτοφαγική διατροφή, με 
παράλληλη μείωση της παραγωγής και 
της κατανάλωσης κρέατος.

Or. en

Τροπολογία 135
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να (22) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
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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.

προετοιμάζει και να υποστηρίζει τους 
φορείς της αγοράς για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία βιώσιμη, κυκλική, υψηλής 
αποδοτικότητας πόρων και ενεργειακής 
απόδοσης, καθαρών μηδενικών εκπομπών 
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, 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. en

Τροπολογία 136
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και 
κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται 
κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης 
(ενσωμάτωση). Στο πλαίσιο του 
καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά 
ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά 
έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν 
βάσει του προγράμματος θα πρέπει να 
αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και 
από άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, 
και να δημιουργούν συνέργειες.

(23) Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και 
κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται 
κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης.
Ως εκ τούτου, είναι πρωταρχικής 
σημασίας να ενισχυθούν οι προσπάθειες 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, 
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η 
βιοποικιλότητα και η προστασία από την 
αλλαγή του κλίματος άλλων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της 
Ένωσης και να εξοπλιστούν όλα τα μέσα 
της ΕΕ με μέτρα διασφάλισης της 
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βιωσιμότητας. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει την εξουσία να εγκρίνει κοινή 
μεθοδολογία και να λαμβάνει 
αποτελεσματικά μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι τα έργα του 
προγράμματος LIFE δεν επηρεάζονται 
αρνητικά από άλλα προγράμματα και 
πολιτικές της Ένωσης. Στο πλαίσιο του 
καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά 
ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά 
έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν 
βάσει του προγράμματος θα πρέπει να 
αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και 
από άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, 
και να δημιουργούν συνέργειες.

Or. en

Τροπολογία 137
Stanislav Polčák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και 
κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται 
κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης 
(ενσωμάτωση). Στο πλαίσιο του 
καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά 
ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά 
έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν 
βάσει του προγράμματος θα πρέπει να 
αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και 
από άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, 
και να δημιουργούν συνέργειες.

(23) Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και 
κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται 
κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης 
(ενσωμάτωση). Στο πλαίσιο του 
καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά 
ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά 
έργα για τη φύση που θα αναπτυχθούν 
βάσει του προγράμματος θα πρέπει να 
αξιοποιούν ευκαιρίες χρηματοδότησης, 
τηρώντας παράλληλα την αρχή της 
γεωγραφικής ισορροπίας,από εκείνα τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα και από 
άλλες πηγές, όπως εθνικά κονδύλια, και να 
δημιουργούν συνέργειες.

Or. cs

Τροπολογία 138
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Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η επιτυχία των στρατηγικών 
ολοκληρωμένων έργων και των 
στρατηγικών έργων για τη φύση 
προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και των μη κρατικών παραγόντων 
τους οποίους αφορούν οι στόχοι του 
προγράμματος LIFE. Θα πρέπει 
επομένως να εφαρμόζονται οι αρχές της 
διαφάνειας και της δημοσιοποίησης των 
αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των έργων, ιδίως όταν 
το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνέργεια 
με άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 139
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εκτείνεται σε διάφορες 
περιφέρειες, οι προκλήσεις που 
συνδέονται με τα υποπρογράμματα του 
προγράμματος LIFE, 
συμπεριλαμβανομένης της ορθής 
διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 
καθώς και της αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων και των τρωτών σημείων, 
ποικίλλουν συχνά λόγω φυσικών, 
βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών και 
παραγόντων. Οι περιοχές σε κράτη μέλη 
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με παρόμοια χαρακτηριστικά μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν καλύτερα για την 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
προγράμματος, συνεργαζόμενες σε 
περιφερειακό επίπεδο, μέσω 
προσαρμοσμένων λύσεων στις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους, 
εφαρμόζοντας βιογεωγραφικές περιοχές 
και οριοθετήσεις ως κατευθυντήρια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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) Λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται, στον παρόν στάδιο 
επιστημονικής προόδου, για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην 
ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για 
το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του 
γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει 
στόχους που αφορούν το κλίμα. 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
συστηματικά βάσει δεδομένων 
επιστημονικής έρευνας που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στο ζήτημα αυτό 
προκειμένου να αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα μιας τέτοιας πολιτικής.
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Τροπολογία 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

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.
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 142
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
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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 50 %
των συνολικών δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται 
σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν 
τουλάχιστον 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 143
Younous Omarjee

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 

(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. Είναι επίσης σκόπιμο να 
αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση του 
προγράμματος LIFE για τις περιφέρειες 
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περιβάλλον, το κλίμα και τη μετάβαση σε 
συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας.

αυτές, η οποία δεν αντικατοπτρίζει τις 
πραγματικές ανάγκες και τον επείγοντα 
χαρακτήρα όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, 
δηλαδή τη μετάβαση προς μια οικονομία 
καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και ανθεκτική στην αλλαγή 
του κλίματος, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, στην 
προστασία και τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και 
στην ανάσχεση και την αναστροφή της 
διαδικασίας απώλειας βιοποικιλότητας, 
κατά τρόπο που να συμβάλλει στην 
αειφόρο ανάπτυξη. 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.

_________________ _________________

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

Or. fr

Τροπολογία 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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. Ως εκ τούτου, η 
χρηματοδότηση που χορηγείται στις 
περιοχές αυτές στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE πρέπει να αυξηθεί 
σημαντικά, δεδομένου ότι δεν 
αντικατοπτρίζει επί του παρόντος τις 
πραγματικές ανάγκες και την επείγουσα 
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ανάγκη επίτευξης των στόχων του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως: για να 
συμβάλει στη μετάβαση 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. 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.

_________________ _________________

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

Or. en

Τροπολογία 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 περιοχές βάσει του 
άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και δεδομένων των 
ιδιαίτερων αναγκών και αδυναμιών των 
περιοχών αυτών. Οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
συνδέονται και αυτά με τις δράσεις του 
προγράμματος για τη βιοποικιλότητα, 
μετά την ενσωμάτωση του προγράμματος 
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BEST στο πρόγραμμα LIFE. 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.

_________________ _________________

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

Or. fr

Τροπολογία 146
Mireille D’Ornano

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 και ιδίως τη μόλυνση 
των θαλασσών και των ωκεανών. 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.

_________________ _________________

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

Or. fr

Τροπολογία 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
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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.

_________________ _________________

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

Or. en

Τροπολογία 148
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και τη μείωση των 
εκπομπών.

_________________ _________________

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

Or. en
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Τροπολογία 149
Benedek Jávor

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προς υποστήριξη της υλοποίησης 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να συνεργαστεί με τα εθνικά σημεία 
επαφής του προγράμματος, να οργανώσει 
σεμινάρια και εργαστήρια, να δημοσιεύσει 
καταλόγους έργων που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα ή να αναλάβει άλλες 
δραστηριότητες με στόχο τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων των έργων και τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών, 
γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και της 
αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων των 
έργων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να 
απευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τα 
κράτη μέλη με χαμηλό βαθμό 
απορρόφησης κεφαλαίων και θα πρέπει να 
διευκολύνουν την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ δικαιούχων, αιτούντων 
ή ενδιαφερόμενων φορέων 
ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων 
στον ίδιο τομέα.

(26) Προς υποστήριξη της υλοποίησης 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να συνεργαστεί με τα εθνικά σημεία 
επαφής του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
ενός συμβουλευτικού δικτύου σε τοπικό 
επίπεδο για τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης έργων με υψηλή προστιθέμενη 
αξία και επιπτώσεις στην πολιτική και για 
τη διασφάλιση της παροχής πληροφοριών 
σχετικά με τη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση, τη δυνατότητα 
μεταφοράς έργων καθώς και τη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, να 
οργανώσει σεμινάρια και εργαστήρια, να 
δημοσιεύσει καταλόγους έργων που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ή να 
αναλάβει άλλες δραστηριότητες με στόχο 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων 
και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων 
πρακτικών και της αναπαραγωγής των 
αποτελεσμάτων των έργων αυτών σε 
ολόκληρη την Ένωση. Οι δραστηριότητες 
αυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά 
κύριο λόγο προς τα κράτη μέλη με χαμηλό 
βαθμό απορρόφησης κεφαλαίων και θα 
πρέπει να διευκολύνουν την επικοινωνία 
και τη συνεργασία μεταξύ δικαιούχων, 
αιτούντων ή ενδιαφερόμενων φορέων 
ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων 
στον ίδιο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Εφαρμογή και την 
Επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος 
(IMPEL), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Εισαγγελέων για το Περιβάλλον (ENPE) 
και το Φόρουμ Δικαστών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Περιβάλλον (EUFJE) 
δημιουργήθηκαν για να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
διαδραματίζουν μοναδικό ρόλο στην 
επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον. Συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην 
ενίσχυση της συνοχής στην εφαρμογή και 
την επιβολή της ενωσιακής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και 
των μηχανισμών επιβολής του νόμου μέσω 
ενός συστήματος δικτύωσης, τόσο σε 
επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών, και συμμετέχουν στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε 
διάφορα διοικητικά επίπεδα, καθώς και 
μέσω της κατάρτισης και διεξοδικών 
συζητήσεων σχετικά με περιβαλλοντικά 
ζητήματα και ζητήματα επιβολής της 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών παρακολούθησης και 
αδειοδότησης. Δεδομένης της συνεισφοράς 
τους στους σκοπούς του προγράμματος, 
είναι σκόπιμο να επιτραπεί η χορήγηση 
επιχορηγήσεων στο IMPEL, το ENPE και 
το EUFJE χωρίς πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων, προκειμένου να συνεχιστεί η 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων των 
ενώσεων αυτών. Επιπλέον, σε άλλες 
περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται 
πρόσκληση σύμφωνα με τις γενικές 
απαιτήσεις του δημοσιονομικού 
κανονισμού, π.χ. για τους οργανισμούς που 
έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη και 

(27) Το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Εφαρμογή και την 
Επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος 
(IMPEL), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Εισαγγελέων για το Περιβάλλον (ENPE) 
και το Φόρουμ Δικαστών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Περιβάλλον (EUFJE) 
δημιουργήθηκαν για να διευκολυνθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και 
διαδραματίζουν μοναδικό ρόλο στην 
επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον. Συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην 
ενίσχυση της συνοχής στην εφαρμογή και 
την επιβολή της ενωσιακής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ολόκληρη 
την Ένωση, ώστε να αποφεύγονται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και 
των μηχανισμών επιβολής του νόμου μέσω 
ενός συστήματος δικτύωσης, τόσο σε 
επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο 
κρατών μελών, και συμμετέχουν στην 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε 
διάφορα διοικητικά επίπεδα, καθώς και 
μέσω της κατάρτισης και διεξοδικών 
συζητήσεων σχετικά με περιβαλλοντικά 
ζητήματα και ζητήματα επιβολής της 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών παρακολούθησης και 
αδειοδότησης. Δεδομένης της συνεισφοράς 
τους στους σκοπούς του προγράμματος, 
είναι σκόπιμο να επιτραπεί η χορήγηση 
επιχορηγήσεων στο IMPEL, το ENPE και 
το EUFJE χωρίς πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων, στις δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων των 
ενώσεων αυτών. Επιπλέον, σε άλλες 
περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται 
πρόσκληση σύμφωνα με τις γενικές 
απαιτήσεις του δημοσιονομικού 
κανονισμού, π.χ. για τους οργανισμούς που 
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λειτουργούν υπό την ευθύνη τους, εφόσον 
τα εν λόγω κράτη μέλη κατονομάζονται ως 
δικαιούχοι επιχορήγησης σε νομοθετική 
πράξη της Ένωσης.

έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη και 
λειτουργούν υπό την ευθύνη τους, εφόσον 
τα εν λόγω κράτη μέλη κατονομάζονται ως 
δικαιούχοι επιχορήγησης σε νομοθετική 
πράξη της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 151
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι σκόπιμο να καθοριστεί 
συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα, το οποίο θα αποτελέσει το 
ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την 
έννοια του σημείου 17 της Διοργανικής 
Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία 
σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση31, για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

(28) Είναι σκόπιμο να καθοριστεί 
συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα, ύψους 1% του συνολικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης για την 
περίοδο 2021-2028, το οποίο θα 
αποτελέσει το ποσό προνομιακής 
αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 
της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση31, για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κατά την ετήσια διαδικασία του 
προϋπολογισμού.

_________________ _________________

31 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 31 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 152
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Τα μέγιστα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να 
καθοριστούν σε επίπεδα που είναι 
αναγκαία για να διατηρηθεί το 
πραγματικό επίπεδο στήριξης που 
παρέχεται από το πρόγραμμα, 
λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της 
αναγκαίας ευελιξίας και 
προσαρμοστικότητας που απαιτείται για 
να καλυφθεί το υφιστάμενο φάσμα 
δράσεων και οντοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
εφαρμογή στον παρόντα κανονισμό. Οι 
κανόνες αυτοί παρατίθενται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία εκπόνησης 
και εφαρμογής του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, επάθλων και 
έμμεσης εκτέλεσης και προβλέπουν 
ελέγχους της ευθύνης των οικονομικών 
φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται 
βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν 
επίσης την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περιπτώσεις γενικευμένων ελλείψεων 
όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του 
κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη 

(29) Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
εφαρμογή στον παρόντα κανονισμό. Οι 
κανόνες αυτοί παρατίθενται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και καθορίζουν 
συγκεκριμένα τη διαδικασία εκπόνησης 
και εφαρμογής του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, προμηθειών, επάθλων και 
έμμεσης εκτέλεσης και προβλέπουν 
ελέγχους της ευθύνης των οικονομικών 
φορέων.
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προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 154
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η τεχνική μεθοδολογία για την 
επιλογή των έργων και τα κριτήρια 
επιλογής και ανάθεσης θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν από την Επιτροπή στα 
πολυετή προγράμματα εργασίας, για 
λόγους διαφάνειας. Η ποιότητα θα πρέπει 
να λειτουργήσει ως πρωταρχικό κριτήριο 
που διέπει τη διαδικασία αξιολόγησης και 
ανάθεσης του έργου στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εφαρμογής θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων σκοπών των δράσεων και 
να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και 
του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις 

(31) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εφαρμογής θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων σκοπών των δράσεων και 
να αποφέρουν αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και 
του αναμενόμενου κινδύνου μη 
συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις 
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επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η 
χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων 
ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά 
μονάδα.

επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η 
χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων 
ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά 
μονάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει 
να εξασφαλίσει την κατανοητή εφαρμογή 
του προγράμματος και να προωθήσει μια 
ουσιαστική απλούστευση για τους 
εισηγητές του έργου.

Or. fr

Τροπολογία 156
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Σύμφωνα με το άρθρο 94 της 
απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου37, 
οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τους κανόνες και τους σκοπούς του 
προγράμματος και τις πιθανές ρυθμίσεις 
που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο 
συνδέεται η συγκεκριμένη υπερπόντια 
χώρα ή έδαφος. Η συμμετοχή των 
οντοτήτων αυτών στο παρόν πρόγραμμα 
θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως σε έργα 
του υποπρογράμματος «Φύση και 
βιοποικιλότητα».

(33) Σύμφωνα με το άρθρο 94 της 
απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου37, 
οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τους κανόνες και τους σκοπούς του 
προγράμματος και τις πιθανές ρυθμίσεις 
που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο 
συνδέεται η συγκεκριμένη υπερπόντια 
χώρα ή έδαφος.

_________________ _________________

37 Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1).

37 Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, 
της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση 
των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη 
σύνδεση ΥΧΕ–ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 
19.12.2013, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 157
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Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
ανοικτό σε τρίτες χώρες με βάση τις 
συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν 
λόγω χωρών, στις οποίες καθορίζονται οι 
ειδικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
τους.

(34) Με την επιφύλαξη της πλήρους 
συμμόρφωσης προς όλους τους κανόνες 
και τους κανονισμούς του, το πρόγραμμα 
θα πρέπει να είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες 
με βάση τις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης 
και των εν λόγω χωρών, στις οποίες 
καθορίζονται οι ειδικές προϋποθέσεις για 
τη συμμετοχή τους.

Or. en

Τροπολογία 158
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι τρίτες χώρες που είναι μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
μπορούν να συμμετέχουν στα 
προγράμματα της Ένωσης στο πλαίσιο της 
συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της 
συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την 
υλοποίηση προγραμμάτων με απόφαση 
βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες 
χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν, 
βάσει άλλων νομικών πράξεων. Στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί 
ειδική διάταξη για την παροχή των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων και της 
απαιτούμενης πρόσβασης στον αρμόδιο 
διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε 
να ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους με ολοκληρωμένο τρόπο.

(35) Με την επιφύλαξη της πλήρους 
συμμόρφωσης προς όλους τους κανόνες 
και κανονισμού του, οι τρίτες χώρες που 
είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν 
σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της 
συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη 
συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει 
την υλοποίηση των προγραμμάτων με 
απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν 
λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν, βάσει άλλων 
νομικών πράξεων. Στον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική 
διάταξη για την παροχή των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων και της απαιτούμενης 
πρόσβασης στον αρμόδιο διατάκτη, στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να ασκούν τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους με 
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ολοκληρωμένο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 159
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, το παρόν πρόγραμμα 
θα πρέπει να αξιολογείται βάσει των 
πληροφοριών που συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα αποφεύγεται η υπερβολική 
ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως 
για τα κράτη μέλη. Στις απαιτήσεις αυτές 
μπορούν να περιλαμβάνονται, όπου 
αρμόζει, μετρήσιμοι δείκτες ως βάση για 
την αξιολόγηση των επιδράσεων του 
προγράμματος στην πράξη. Ο πλήρης 
αντίκτυπος του προγράμματος επέρχεται 
μέσω έμμεσων, μακροπρόθεσμων και 
δύσκολα μετρήσιμων συνεισφορών στην 
επίτευξη του πλήρους φάσματος των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών σκοπών 
της Ένωσης. Για την παρακολούθηση του 
προγράμματος, οι άμεσοι δείκτες εκροών 
και οι απαιτήσεις παρακολούθησης που 
καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να συμπληρώνονται με τη 
συνάθροιση ειδικών δεικτών σε επίπεδο 
έργου, οι οποίοι θα περιγράφονται στα 
προγράμματα εργασίας ή στις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, μεταξύ άλλων 
σχετικά με το Natura 2000 και τις
εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών 
ρύπων.

(36) Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 
της διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, το παρόν πρόγραμμα 
θα πρέπει να αξιολογείται βάσει των 
πληροφοριών που συλλέγονται μέσω 
ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ 
παράλληλα αποφεύγεται η υπερβολική 
ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως 
για τα κράτη μέλη. Στις απαιτήσεις αυτές 
μπορούν να περιλαμβάνονται, όπου 
αρμόζει, μετρήσιμοι δείκτες ως βάση για 
την αξιολόγηση των επιδράσεων του 
προγράμματος στην πράξη. Ο πλήρης 
αντίκτυπος του προγράμματος επέρχεται 
μέσω έμμεσων, μακροπρόθεσμων και 
δύσκολα μετρήσιμων συνεισφορών στην 
επίτευξη του πλήρους φάσματος των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών σκοπών 
της Ένωσης. Για την παρακολούθηση του 
προγράμματος, οι άμεσοι δείκτες εκροών 
και οι απαιτήσεις παρακολούθησης που 
καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να συμπληρώνονται με τη 
συνάθροιση ειδικών δεικτών σε επίπεδο 
έργου, οι οποίοι θα περιγράφονται στα 
προγράμματα εργασίας ή στις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, μεταξύ άλλων 
σχετικά με τις αλλαγές στη φυσική αξία 
(κατάσταση και κατανομή επιλεγμένων 
ειδών και οικοτόπων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
κατακερματισμού, κάλυψης 
οικοσυστήματος), την αλλαγή χρήσης της 
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γης (μετατόπιση σε φυσικές κατηγορίες 
ημιφυσικών εκτάσεων, επιφάνεια 
πράσινων υποδομών, αποκαταστημένα 
εδάφη ή περιοχές Natura 2000 που 
καλύπτονται από μέτρα προστασίας και 
αποκατάστασης), τη χρηματοδότηση της 
διαχείρισης της βιοποικιλότητας, τη 
μετάβαση στην πράσινη οικονομία ή την 
ανθεκτικότητα του κλίματος και τη 
διακυβέρνηση (εκπομπές ορισμένων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, ισορροπία 
αζώτου, ποιότητα των υδάτων, χημικές 
ουσίες, θόρυβος, οικολογικό αποτύπωμα), 
την ευαισθητοποίηση του κοινού και τον 
πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα 
βελτίωσης της ποιότητας ή έχει 
πρόσβαση σε αναβαθμισμένες εκτάσεις ή 
πράσινες υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
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 

(38) 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.
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διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 161
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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.

(38) Δεδομένου ότι οι σκοποί του 
παρόντος κανονισμού, δηλαδή η συμβολή 
στην υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική 
προστασία και τη φιλόδοξη δράση για το 
κλίμα με χρηστή διακυβέρνηση και 
πολυμερή προσέγγιση ενδιαφερομένων 
φορέων και στην επίτευξη των σκοπών και 
των στόχων της νομοθεσίας, των 
στρατηγικών, των σχεδίων ή των διεθνών 
δεσμεύσεων της Ένωσης για το 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, το κλίμα, 
την κυκλική οικονομία και τις συναφείς 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης, 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.

Or. en
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Τροπολογία 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το
Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το 
«πρόγραμμα»).

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα
Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το 
«πρόγραμμα») που καλύπτει την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2027.

Or. en

Τροπολογία 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το
Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το 
«πρόγραμμα»).

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα
Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα (LIFE) (το 
«πρόγραμμα») που καλύπτει την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2027.

Or. en

Τροπολογία 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζονται οι σκοποί του 
προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την 
περίοδο 2021–2027, οι μορφές 

Καθορίζονται οι σκοποί του προγράμματος
LIFE, ο προϋπολογισμός για την εν λόγω 
περίοδο, οι μορφές χρηματοδότησης της 
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χρηματοδότησης της Ένωσης και οι 
κανόνες για την παροχή της εν λόγω 
χρηματοδότησης.

Ένωσης και οι κανόνες για την παροχή της 
εν λόγω χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθορίζονται οι σκοποί του 
προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την 
περίοδο 2021–2027, οι μορφές 
χρηματοδότησης της Ένωσης και οι 
κανόνες για την παροχή της εν λόγω 
χρηματοδότησης.

Καθορίζονται οι σκοποί του 
προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την 
εν λόγω περίοδο, οι μορφές 
χρηματοδότησης της Ένωσης και οι 
κανόνες για την παροχή της εν λόγω 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 166
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 
θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ·

Or. en

Τροπολογία 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

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 περιφερειακής, πολυπεριφερειακής, 
εθνικής ή διακρατικής κλίμακας 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·

Or. it

Τροπολογία 168
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(2) «στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα»: 
έργα που υλοποιούν, σε περιφερειακή, 
πολυπεριφερειακή, μητροπολιτική, εθνική 
ή υπερεθνική κλίμακα, περιβαλλοντικές ή 
κλιματικές στρατηγικές ή σχέδια δράσης 
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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·

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·

Or. en

Τροπολογία 169
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) «ποιότητα ζωής», υψηλό επίπεδο 
υγείας και ευεξίας σε όλα τα στρώματα 
του πληθυσμού, και ιδίως για τα άτομα 
που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην 
περιβαλλοντική και κλιματική 
υποβάθμιση, πρόσβαση σε πληροφορίες 
και στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη, 
μείωση των ανισοτήτων σε θέματα υγείας 
και ενεργειακής πενίας·

Or. fr

Τροπολογία 170
Luke Ming Flanagan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «ρωγμάτωση»: η διαδικασία 
έγχυσης υγρού υπό υψηλή πίεση σε 
υπόγειους βράχους, γεωτρήσεις κ.λπ., με 
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σκοπό να προκληθεί διάνοιξη των 
υφιστάμενων ρωγμών και να εξορυχθεί 
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α) «εν δυνάμει υποψήφιος»: μια 
χώρα ή οντότητα που έχει σαφή 
προοπτική προσχώρησης στην Ένωση 
στο μέλλον, αλλά στην οποία δεν έχει 
ακόμη χορηγηθεί το καθεστώς της 
υποψήφιας χώρας·

Or. fr

Τροπολογία 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β) «υπερπόντιες χώρες και εδάφη»: 
οι υπερπόντιες χώρες ή τα εδάφη που 
ανήκουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καλύπτονται από το τέταρτο 
τμήμα της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
απαριθμούνται στο παράρτημα II της 
ΣΛΕΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 173
Soledad Cabezón Ruiz

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 θα είναι να συμβάλει στη 
στροφή προς μια κυκλική και ανθεκτική 
στην κλιματική αλλαγή οικονομία με 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, με βάση τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, με 
χαμηλές εκπομπές, και χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, στην προστασία 
και τη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και 
αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της
εφαρμογής και της διαχείρισης του 
δικτύου Natura 2000, και στην 
αντιμετώπιση της υποβάθμισης των 
οικοσυστημάτων προκειμένου να 
συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 
πρόγραμμα LIFE υποστηρίζει επίσης την 
εφαρμογή προγραμμάτων γενικής δράσης 
για την πολιτική για το περιβάλλον και το 
κλίμα, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με 
το άρθρο 192 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 174
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

1. Ο γενικός σκοπός του 
προγράμματος είναι να βελτιώσει 
σημαντικά την κατάσταση του 
περιβάλλοντος, να αναχαιτίσει και να 
αναστρέψει την απώλεια και την 
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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.

υποβάθμιση φυσικού κεφαλαίου και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του καθαρού αέρα, 
των υδάτων και του εδάφους, να στηρίξει 
την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη 
διαχείριση του δικτύου Natura 2000, να
συμβάλει στη στροφή προς μια βιώσιμη, 
κυκλική, πράσινη και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή οικονομία με υψηλή 
αποδοτικότητα πόρων και ενεργειακή 
απόδοση και καθαρές μηδενικές 
εκπομπές, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετάβασης σε ένα σύστημα ενέργειας 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης και με 
βάση τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 
προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, σε ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και σε 
φιλόδοξη δράση για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 175
Younous Omarjee

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 προστατεύσει και 
να βελτιώσει την ποιότητα του 
περιβάλλοντος, να αναστείλει ή να 
αναστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας 
και την υποβάθμιση των 
οικοσυστημάτων, να υποστηρίξει την 
υλοποίηση και τη διαχείριση του δικτύου 
Natura 2000, να συμβάλει στη στροφή 
προς μια καθαρή, βιώσιμη, κυκλική και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 
οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση 
και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετάβασης σε υγιή οικοσυστήματα, σε 
καθαρές και ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, στην προστασία και τη 
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βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και της υγείας και στην 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, προκειμένου να 
συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. fr

Τροπολογία 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 αποδοτικότητα 
πόρων και ενεργειακή απόδοση και 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
μεταξύ άλλων μέσω της μετάβασης σε ένα 
σύστημα ενέργειας υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και με βάση τις ανανεώσιμες 
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. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει 
επίσης στην καλύτερη περιβαλλοντική 
και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών, των ΜΚΟ και των τοπικών 
φορέων.

Or. en

Τροπολογία 177
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Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 και ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, και να προωθήσει την
προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος καθώς και την
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, διασφαλίζοντας 
συγχρόνως την κατάλληλη διαχείριση της 
πανίδας και της χλωρίδας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
των μεγάλων σαρκοφάγων, προκειμένου 
να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. fr

Τροπολογία 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

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 

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 
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ποιότητας του περιβάλλοντος και στην 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, προκειμένου να 
συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ποιότητας του περιβάλλοντος και στην 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, 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 179
Francesc Gambús

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, 
στην προστασία και τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και στην 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, προκειμένου να 
συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το 
πρόγραμμα πρέπει επίσης να 
συμπεριλάβει στους στόχους του την 
προσαρμογή των ευρωπαϊκών πόλεων και 
περιοχών στην κλιματική αλλαγή.

Or. es

Τροπολογία 180
Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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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, μεταξύ 
των οποίων η καταπολέμηση των 
χωροκατακτητικών ειδών όπως τα 
σαλιγκάρια του είδους Pomacea 
insularum ή ο αμερικανικός 
βουβαλοβάτραχος·

Or. es

Τροπολογία 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
φύσης, της διατήρησης και διαχείρισης
της βιοποικιλότητας και στην υποστήριξη 
της μετάβασης σε μια γεωργία με 
περισσότερο βιώσιμες πρακτικές·

Or. fr
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Τροπολογία 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας και αυξημένη ενεργειακή 
απόδοση, και τη συμβολή στην εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση 
των γνώσεων στον τομέα της φύσης και 
της βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

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, της βιοποικιλότητας, καθώς και 
της βιώσιμης και αποδοτικής χρήσης των 
φυσικών πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 184
Younous Omarjee

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, 
συμπεριλαμβανομένων της μετάβασης σε 
καθαρές και ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας και της μεγαλύτερης 
προστασίας της υγείας. και τη συμβολή 
στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας·

Or. fr

Τροπολογία 185
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, 
συμπεριλαμβανομένων της μετάβασης σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και 
τη συμβολή στην εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών στον τομέα της φύσης και της 
βιοποικιλότητας·
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Τροπολογία 186
Soledad Cabezón Ruiz

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, όπως 
μεταξύ άλλων η φύση και η 
βιοποικιλότητα, ή κλιματικές δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ή 
αυξημένη ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τη συμβολή στην εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση 
της γνωστικής βάσης σε σχέση με τη 
φύση και τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 188
Soledad Cabezón Ruiz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τη συμβολή στην εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση 
της γνωστικής βάσης σε σχέση με τη 
φύση και τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) την υποστήριξη της υλοποίησης 
και διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 
και την αντιμετώπιση της υποβάθμισης 
των οικοσυστημάτων, συμβάλλοντας έτσι 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα 
υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή 
προγραμμάτων γενικής δράσης για την 
πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα, 
τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 192 παράγραφος 3 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 190
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

β) την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
εφαρμογής, της παρακολούθησης, της 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης και της 
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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·

επιβολής του γενικού ενωσιακού 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 
της ΣΛΕΕ και άλλης σχετικής ενωσιακής 
πολιτικής και νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
με τη στήριξη της καλύτερης 
περιβαλλοντικής και κλιματικής
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, 
ενδεικτικά μέσω της αύξησης των 
ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, της βελτίωσης της 
ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης της
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, 
των ΜΚΟ και τοπικών φορέων.

Or. en

Τροπολογία 191
Annie Schreijer-Pierik

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 192
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β



PE629.443v01-00 106/124 AM\1166178EL.docx

EL

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, τις 
ικανότητες και τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και 
άλλων τοπικών παραγόντων·

Or. fr

Τροπολογία 193
Elisabetta Gardini

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 και της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, 
των εκκλησιών και των θρησκευτικών 
ενώσεων ή κοινοτήτων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι η αναγνώριση του βασικού ρόλου που 
διαδραματίζουν οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες στον τομέα των 
περιβαλλοντικών πολιτικών. Η τροπολογία αποσκοπεί επίσης στην εφαρμογή του άρθρου 17 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και απαιτεί διαχωρισμό μεταξύ των εν λόγω οντοτήτων και 
εκείνων της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 194
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György Hölvényi

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 και της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, 
της εκκλησίας και των θρησκευτικών 
κοινοτήτων·

Or. hu

Τροπολογία 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την προσαρμογή των ευρωπαϊκών 
περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Or. es

Τροπολογία 196
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να υποστηρίξει την υλοποίηση του 
Προγράμματος δράσης της ΕΕ για το 
περιβάλλον·

Or. fr



PE629.443v01-00 108/124 AM\1166178EL.docx

EL

Τροπολογία 197
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 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 περιττή 
δημόσια αντιπαράθεση και συγκρούσεις π.χ. λόγω της απαλλοτρίωσης οικογενειακών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος LIFE δεν θα 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 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 198
Benedek Jávor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το υποπρόγραμμα «Κυκλική 
οικονομία και ποιότητα ζωής»·

β) το υποπρόγραμμα «Κυκλική 
οικονομία, υγεία και ποιότητα ζωής»·

Or. en

Τροπολογία 199
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το υποπρόγραμμα «Κυκλική 
οικονομία και ποιότητα ζωής»·

β) το υποπρόγραμμα «Κυκλική 
οικονομία, υγεία και ποιότητα ζωής»·

Or. fr

Τροπολογία 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το υποπρόγραμμα «Βιώσιμες 
γεωργικές πρακτικές»·

Or. fr

Τροπολογία 201
Benedek Jávor

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 «Μετριασμός, 
διακυβέρνηση και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή»·

Or. en

Τροπολογία 202
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) το υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε
καθαρές μορφές ενέργειας».

β) το υποπρόγραμμα «Ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση 
και κοινότητες βιώσιμης ενέργειας».

Or. en

Τροπολογία 203
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 τουλάχιστον στο 1% του 
συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για 
την περίοδο 2021-2027.

Or. en

Τροπολογία 204
Arne Gericke

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 πολυετή εφαρμογή του 
προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 
ανέρχεται σε 5 450 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen
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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 7 272 000 000 EUR σε 
τρέχουσες τιμές.

Or. en

Τροπολογία 206
Younous Omarjee

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 στο 1% του ΠΔΠ σε τρέχουσες 
τιμές.

Or. fr

Τροπολογία 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 3 500 000 000 EUR για το πεδίο 
«Περιβάλλον», εκ των οποίων διατίθενται

Or. it
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Τροπολογία 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 5 322 000 000 EUR για το πεδίο 
«Περιβάλλον», εκ των οποίων

Or. en

Τροπολογία 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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) 5 322 000 000 EUR για το πεδίο 
«Περιβάλλον», εκ των οποίων

Or. fr

Τροπολογία 210
Younous Omarjee

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) 64,2 % για το πεδίο «Περιβάλλον», 
εκ των οποίων

Or. fr

Τροπολογία 211
Benedek Jávor
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 73,19 % για το πεδίο 
«Περιβάλλον», εκ των οποίων

Or. en

Τροπολογία 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 3 261 420 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Φύση και 
βιοποικιλότητα» και

Or. en

Τροπολογία 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

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) 2 672 000 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Φύση και 
βιοποικιλότητα» και

Or. fr

Τροπολογία 214
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Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 61,28 % για το υποπρόγραμμα 
«Φύση και βιοποικιλότητα» και

Or. en

Τροπολογία 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) το 60 % για το υποπρόγραμμα 
«Φύση και βιοποικιλότητα» και

Or. it

Τροπολογία 216
Younous Omarjee

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) 61,4 % για το υποπρόγραμμα 
«Φύση και βιοποικιλότητα» και

Or. fr

Τροπολογία 217
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

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) 2 060 580 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και 
ποιότητα ζωής»·

Or. en

Τροπολογία 218
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 38,72 % για το υποπρόγραμμα 
«Κυκλική οικονομία, υγεία και ποιότητα 
ζωής»·

Or. en

Τροπολογία 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) το 40 % για το υποπρόγραμμα 
«Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»·

Or. it
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Τροπολογία 220
Younous Omarjee

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) 38,6 % για το υποπρόγραμμα 
«Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής»·

Or. fr

Τροπολογία 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) 1 300 000 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Βιώσιμες γεωργικές 
πρακτικές»·

Or. fr

Τροπολογία 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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 
«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων 
διατίθενται

Or. it
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Τροπολογία 223
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 26,81 % για το πεδίο «Δράση για 
το κλίμα», εκ των οποίων

Or. en

Τροπολογία 224
Younous Omarjee

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) 35,8 % για το πεδίο «Δράση για το 
κλίμα», εκ των οποίων

Or. fr

Τροπολογία 225
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 48,72 % για το υποπρόγραμμα 
«Μετριασμός, διακυβέρνηση και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και

Or. en

Τροπολογία 226
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Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) το 50 % για το υποπρόγραμμα 
«Μετριασμός και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή» και

Or. it

Τροπολογία 227
Younous Omarjee

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) 48,8 % για το υποπρόγραμμα 
«Μετριασμός και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή» και

Or. fr

Τροπολογία 228
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) 51,28 % για το υποπρόγραμμα 
«Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, 
ενεργειακή απόδοση και κοινότητες 
βιώσιμης ενέργειας».

Or. en
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Τροπολογία 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) το 50 % για το υποπρόγραμμα 
«Μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας».

Or. it

Τροπολογία 230
Younous Omarjee

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) 51,2 % για το υποπρόγραμμα 
«Μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας».

Or. fr

Τροπολογία 231
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2– στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Τουλάχιστον το 2 % όλων των 
πόρων του προγράμματος LIFE πρέπει 
να διατεθεί στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τουλάχιστον 1 % στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας.

Or. fr

Τροπολογία 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Τουλάχιστον 2 % της συνολικής 
χρηματοδότησης του προγράμματος 
LIFE πρέπει να διατεθεί στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 233
Soledad Cabezón Ruiz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 2, τουλάχιστον το 60 % των 
δημοσιονομικών πόρων στο πεδίο 
«Περιβάλλον» που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) προορίζεται για 
επιχορηγήσεις έργων που υποστηρίζουν 
το υποπρόγραμμα «Φύση και 
βιοποικιλότητα» που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο i).

Or. en

Τροπολογία 234
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τουλάχιστον το 60 % των 
δημοσιονομικών πόρων στο πεδίο 
«Περιβάλλον» που αναφέρεται στο στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) προορίζεται για 
επιχορηγήσεις έργων που υποστηρίζουν 
το υποπρόγραμμα «Φύση και 
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βιοποικιλότητα» που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 σημείο 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 235
Susanne Melior

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τουλάχιστον το 61 % των 
δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων δράσης στον τομέα του 
«Περιβάλλοντος» αφιερώνονται ειδικά 
για έργα που του υποπρογράμματος 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 236
Benedek Jávor

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική συνδρομή για 
την υλοποίηση του προγράμματος, όπως 
π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
περιλαμβανομένων των εταιρικών 

4. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική συνδρομή για 
την υλοποίηση του προγράμματος, όπως 
π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
περιλαμβανομένης μιας συστηματικής εκ 
των υστέρων αξιολόγησης σχετικά με τη 
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συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών. μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και 
διατήρηση των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται από το πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 237
Arne Gericke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική συνδρομή για 
την υλοποίηση του προγράμματος, όπως
π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, 
περιλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

4. Το ποσό που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τεχνική και διοικητική συνδρομή για 
την υλοποίηση του προγράμματος, όπως 
π.χ. δραστηριότητες προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού 
ελέγχου, ανάλυσης κόστους-οφέλους και 
αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των 
εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 238
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

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, τη βιοποικιλότητα, το 
κλίμα ή συναφείς ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 
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που αναφέρονται στο άρθρο 3. Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

για την επίτευξη των σκοπών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 239
Arne Gericke

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφόρηση και επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης
την εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
καθώς και σχετικά με το καθεστώς 
εφαρμογής και μεταφοράς της ενωσιακής 
νομοθεσίας για το περιβάλλον, το κλίμα ή 
τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας 
στο εθνικό δίκαιο·

α) πληροφόρηση και επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καλύπτουν την 
εταιρική επικοινωνία σχετικά με το 
καθεστώς εφαρμογής και μεταφοράς της 
ενωσιακής νομοθεσίας για το περιβάλλον, 
το κλίμα ή τις συναφείς καθαρές μορφές 
ενέργειας στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 240
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφόρηση και επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει του 

α) πληροφόρηση και επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει του 
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παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης 
την εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
καθώς και σχετικά με το καθεστώς 
εφαρμογής και μεταφοράς της ενωσιακής 
νομοθεσίας για το περιβάλλον, το κλίμα ή 
τις συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας 
στο εθνικό δίκαιο·

παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης 
την εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
καθώς και σχετικά με το καθεστώς 
εφαρμογής και μεταφοράς της ενωσιακής 
νομοθεσίας για το περιβάλλον, τη 
βιοποικιλότητα, το κλίμα ή τις συναφείς 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση στο εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 241
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ανάπτυξη ικανοτήτων για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 242
Benedek Jávor
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εργαστήρια, διασκέψεις και 
συναντήσεις·

δ) εργαστήρια, εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, διασκέψεις και συναντήσεις·

Or. en
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