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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0385),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C8-0249/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
[...]

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου (A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 
και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προς επιδίωξη των σκοπών και των 
στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, 
τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, 

(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, 
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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.

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 και ανθεκτική στην αλλαγή του 
κλίματος, στην προστασία και στη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση 
και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων μέσω της 
στήριξης του δικτύου Natura 2000 και 
της αντιμετώπισης της υποβάθμισης των 
οικοσυστημάτων, είτε μέσω άμεσων 
παρεμβάσεων είτε μέσω της υποστήριξης 
της ενσωμάτωσης των σκοπών αυτών σε 
άλλες πολιτικές.

Or. en

Τροπολογία 2

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, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, όπως είναι και η υλοποίηση 
των προγραμμάτων γενικών δράσεων για 
την πολιτική για το περιβάλλον και το 
κλίμα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 192 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, όπως το 
7ο Πρόγραμμα Δράσης για το 
Περιβάλλον20α.

__________________ __________________

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 

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

20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 
2014/94/ΕΕ της 8.11.2017.

20 Σχέδιο δράσης για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 
2014/94/ΕΕ της 8.11.2017.

20α 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).

Or. en

Τροπολογία 3

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 αειφόρο, 
κυκλικής οικονομίας, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, χαμηλών 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 αερίων του 
θερμοκηπίου και ρύπανσης και που να 
συνεισφέρουν στην εφαρμογή του 
πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την 
ενέργεια έως το 2030 και των 
ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, καθώς και υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για το κλίμα και 
την ενέργεια στα μέσα του αιώνα και 
μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τον στόχο 
της συμφωνίας του Παρισιού για 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
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 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

για το περιβάλλον. Οι δράσεις ανάπτυξης 
ικανοτήτων προς υποστήριξη της 
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
που έως το 2020 χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 
καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η 
χρηματοδότηση της αριστείας και η 
παραγωγή καινοτομίας αλλά η υποστήριξη 
της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων 
τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ενεργειακή απόδοση, που θα 
συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής. Η συμπερίληψη αυτών των 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων 
στο πρόγραμμα LIFE προσφέρει πλούσιες 
δυνατότητες συνέργειας μεταξύ των 
υποπρογραμμάτων και αυξάνει τη 
συνολική συνοχή της ενωσιακής 
χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να συλλεχθούν και να δημοσιοποιηθούν 
δεδομένα σχετικά με τη διείσδυση των 
υφιστάμενων λύσεων έρευνας και 
καινοτομίας στα έργα LIFE, μεταξύ άλλων 
από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και 
τα πρόδρομα προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές 
ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 
2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις 
ύψους 177 δισ. EUR ετησίως κατά την 
περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά 
αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση 
εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή 
απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται 

(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 
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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.

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 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 
βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ 
άλλων με τη χρήση των χρηματοδοτικών 
μέσων που παρέχει το InvestEU.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση 
από το πρόγραμμα μπορεί να λάβει 
ενίσχυση και από οποιοδήποτε άλλο 
ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι 
ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες 
δαπάνες. Οι δράσεις που λαμβάνουν 
σωρευτική χρηματοδότηση από 
διαφορετικά ενωσιακά προγράμματα 
ελέγχονται μόνο μία φορά για όλα τα 
εμπλεκόμενα προγράμματα και τους 
αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες.

(11) Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση 
από το πρόγραμμα μπορεί να λάβει 
ενίσχυση και από οποιοδήποτε άλλο 
ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι 
ενισχύσεις δεν καλύπτουν τις ίδιες 
δαπάνες. Οι δράσεις που λαμβάνουν 
σωρευτική χρηματοδότηση από 
διαφορετικά ενωσιακά προγράμματα θα 
πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά για 
όλα τα εμπλεκόμενα προγράμματα και 
τους αντίστοιχους ισχύοντες κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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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 βελτίωσης της διακυβέρνησης όσον 
αφορά την περιβαλλοντική, κλιματική 
αλλαγή και τα σχετικά με τη μετάβαση σε 
καθαρή ενέργεια θέματα, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής 
ενδιαφερόμενων φορέων, της 
κινητοποίησης επενδύσεων από ενωσιακά 
επενδυτικά προγράμματα ή άλλες πηγές, 
και της υποστήριξης δράσεων με στόχο 
την άρση των διάφορων εμποδίων στην 
αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών 
σχεδίων που απαιτεί η περιβαλλοντική 
νομοθεσία.

__________________ __________________

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 
Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: 
Κοινές προκλήσεις και πώς να 
συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να 
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» 
(COM/2017/063 final).

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών – Η Επισκόπηση της 
Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: 
Κοινές προκλήσεις και πώς να 
συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να 
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» 
(COM/2017/063 final).

Or. en



PE627.845v01-00 12/40 PR\1163016EL.docx

EL

Τροπολογία 8

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 και της 
υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, 
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 
και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
παρακολουθούν τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, 
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 23 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
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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).

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 9

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 

(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 
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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.

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 για να συμβάλλουν 
στην 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.

Or. en

Τροπολογία 10

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 και της αποδοτικότητας των 
πόρων απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας ως προς 
τους τρόπους σχεδίασης, παραγωγής, 
κατανάλωσης και απόρριψης υλικών και 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
πλαστικών υλών. Το πρόγραμμα 
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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.

αναμένεται να συνεισφέρει στη μετάβαση 
σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω 
της παροχής οικονομικής υποστήριξης σε 
μια ποικιλία φορέων (επιχειρήσεις, 
δημόσιες αρχές, καταναλωτές), ιδίως μέσω 
της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της 
αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, 
πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων 
σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή 
εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 
εφαρμογή της ιεράρχησης των 
αποβλήτων και την υλοποίηση σχεδίων 
διαχείρισης και πρόληψης των αποβλήτων. 
Μέσω της υποστήριξης της στρατηγικής 
για τις πλαστικές ύλες, μπορούν να 
αναληφθούν δράσεις ειδικά για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των 
θαλάσσιων απορριμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 11

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 

(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 και το 
περιβάλλον. 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, 
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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.

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 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η βελτίωση της διακυβέρνησης 
πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 
κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης 
του κοινού, της δραστηριοποίησης των 
καταναλωτών και της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, στη 
διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές 
αλλά και την υλοποίησή τους.

(20) Η βελτίωση της διακυβέρνησης 
πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 
κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης 
του κοινού, της δραστηριοποίησης των 
καταναλωτών και της συμμετοχής του 
κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων, 
όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, στη 
διαβούλευση πάνω στις σχετικές πολιτικές 
αλλά και την υλοποίησή τους. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο το πρόγραμμα να 
στηρίξει ευρύ φάσμα ΜΚΟ, καθώς και 
δίκτυα μη κερδοσκοπικών οντοτήτων 
που επιδιώκουν σκοπούς γενικού 
ενωσιακού συμφέροντος, και τα οποία 
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δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα 
του περιβάλλοντος ή της δράσης για το 
κλίμα, αναθέτοντας, με ανταγωνιστικό 
και διαφανή τρόπο, επιχορηγήσεις 
λειτουργίας, προκειμένου να βοηθήσει τις 
εν λόγω ΜΚΟ και τα δίκτυα να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
πολιτική της Ένωσης, και να 
οικοδομήσουν και να ενισχύσουν την 
ικανότητά τους να γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί εταίροι.

Or. en

Τροπολογία 13

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 θέματα, της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE)29.

(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, την υλοποίηση και την 
ουσιαστική συμμόρφωση με το 
κεκτημένο όσον αφορά το περιβάλλον και 
το κλίμα και την επιβολή του, πιο 
συγκεκριμένα 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 θέματα, της Οικονομικής 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE)29.

__________________ __________________

29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4. 29 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.

Or. en
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Τροπολογία 14

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 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.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η επιτυχία των έργων 
στρατηγικού χαρακτήρα και των 
στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων 
εξαρτάται από τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και των μη κρατικών 
φορέων τους οποίους αφορούν οι στόχοι 
του προγράμματος. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της 
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διαφάνειας και της δημοσιοποίησης των 
αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των έργων, ιδίως στην 
περίπτωση της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης ή της ύπαρξης πολλαπλών 
πηγών χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Εκφράζοντας τη σημασία της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα 
συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων 
για το κλίμα και στην επίτευξη ενός 
στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 25 % 
των συνολικών δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται 
σε κλιματικούς σκοπούς. Οι δράσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράμματος 
αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 61 %
του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου 
του προγράμματος σε κλιματικούς 
σκοπούς. Οι σχετικές δράσεις θα 
προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και της εφαρμογής του 
προγράμματος και θα επαναξιολογούνται 
στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών 
αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(24) Εκφράζοντας τη σημασία της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού και τη δέσμευση στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα 
συνεισφέρει στην ενσωμάτωση δράσεων 
για το κλίμα και στην επίτευξη ενός 
στόχου σύμφωνα με τον οποίο το 30% των 
συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς 
σκοπούς. Οι δράσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα 
συνεισφέρουν το (61 %) του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
προγράμματος σε κλιματικούς σκοπούς. Οι 
σχετικές δράσεις θα προσδιορίζονται κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
εφαρμογής του προγράμματος και θα 
επαναξιολογούνται στο πλαίσιο των 
σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και 
επανεξέτασης.

Or. en



PE627.845v01-00 20/40 PR\1163016EL.docx

EL

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Τα ελάχιστα και 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 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Για να εξασφαλιστεί ότι η 
υποστήριξη που παρέχεται από το 
πρόγραμμα και η υλοποίηση του 
προγράμματος είναι συνεπείς με τις 
πολιτικές και τις προτεραιότητες της 
Ένωσης και συμπληρωματικές προς άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να συμπληρωθεί ο παρών 
κανονισμός με τη θέσπιση πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 
τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 
αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
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τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις 
συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 19

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 μέσω της υλοποίησης 
συνεπών προγραμμάτων δράσης, ιδίως για 
την ενσωμάτωση αυτών των σκοπών και 
προτεραιοτήτων σε άλλες πολιτικές και 
χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων μέσω 
της συντονισμένης εφαρμογής των 
πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 
θεσπίστηκαν δυνάμει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ·

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1



PE627.845v01-00 22/40 PR\1163016EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός σκοπός του 
προγράμματος είναι να συμβάλει στη 
στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 
οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση 
και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της 
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
στην προστασία και τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και στην 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, προκειμένου να 
συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

1. Ο γενικός σκοπός του 
προγράμματος είναι να συμβάλει στη 
στροφή προς μια καθαρή, κυκλική και 
ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 
οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση 
και χαμηλές εκπομπές, να προστατεύσει 
και να βελτιώσει την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και να αναχαιτίσει και να 
αντιστρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας
και την υποβάθμιση των οικσυστημάτων, 
προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 21

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, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 
και της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, και τη συμβολή στην εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 
φύσης και της βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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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, της 
ουσιαστικής συμμόρφωσης και της 
επιβολής της σχετικής ενωσιακής 
πολιτικής και νομοθεσίας, πιο 
συγκεκριμένα με τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής 
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ 
άλλων με την αύξηση των ικανοτήτων των 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την υποστήριξη της υλοποίησης 
των γενικών ενωσιακών προγραμμάτων 
δράσης για το περιβάλλον που έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 192 
παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 24

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.
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Or. en

Τροπολογία 25

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 26

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

Or. en

Τροπολογία 27

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
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Διεθνής συνεργασία

Κατά την εξέλιξη της υλοποίησης του 
προγράμματος, είναι δυνατή η 
συνεργασία με συναφείς διεθνείς 
οργανισμούς, καθώς και με τα ιδρύματα 
και τους φορείς τους, όταν αυτό 
απαιτείται για την επίτευξη των γενικών 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει τη συνοχή του με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και τον 
μηχανισμό InvestEU, με σκοπό τη 
δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο 
πλαίσιο στρατηγικών έργων για τη φύση 
και στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, 
και για την υποστήριξη της διείσδυσης και 
της αναπαραγωγής των λύσεων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεκτική 
εφαρμογή του προγράμματος και τη 
συνοχή και τον συντονισμό με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και τον 
μηχανισμό InvestEU, με σκοπό τη 
δημιουργία συνεργειών, κυρίως στο 
πλαίσιο στρατηγικών έργων για τη φύση 
και στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων, 
και για την υποστήριξη της διείσδυσης και 
της αναπαραγωγής των λύσεων που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) άλλες τρίτες χώρες που 
απαριθμούνται στο πρόγραμμα εργασίας, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 6·

(3) άλλες τρίτες χώρες που 
απαριθμούνται στα πολυετή προγράμματα
εργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στις παραγράφους 4 έως 
6·

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κριτήρια χορήγησης καθορίζονται στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

Τα κριτήρια χορήγησης καθορίζονται στα 
πολυετή προγράμματα εργασίας και στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα έργα που χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα αποφεύγουν την 
υπονόμευση σκοπών του προγράμματος
σχετικών με το περιβάλλον, το κλίμα ή 
συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας και, 
όπου είναι δυνατόν, προάγουν τη χρήση 

α) τα έργα που χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα συμβάλλουν στην επίτευξη 
των σχετικών με το περιβάλλον, το κλίμα 
ή συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3, δεν 
υπονομεύουν κανέναν από τους στόχους 
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πράσινων δημόσιων συμβάσεων· αυτούς και προάγουν τη χρήση πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) τα έργα διασφαλίζουν µια 
οικονοµικά αποδοτική προσέγγιση και 
είναι τεχνικώς και οικονοµικώς συναφή·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) δίνεται προτεραιότητα σε έργα με 
τον υψηλότερο πιθανό αντίκτυπο 
πολιτικής για την επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δίνεται προτεραιότητα στα έργα 
με τις υψηλότερες πιθανότητες 
αναπαραγωγής και υιοθέτησης από τον 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή 

γ) τα έργα με τις υψηλότερες 
πιθανότητες αναπαραγωγής και υιοθέτησης 
από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή 
κινητοποίησης των μεγαλύτερων 
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κινητοποίησης των μεγαλύτερων 
επενδύσεων ή οικονομικών πόρων 
(καταλυτικό δυναμικό)·

επενδύσεων ή οικονομικών πόρων 
(καταλυτικό δυναμικό) πριμοδοτούνται 
κατά την αξιολόγησή τους·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση 
από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να 
λάβει ενίσχυση και από το παρόν 
πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις 
δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι 
κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού 
προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη 
συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις 
συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 
και η υποστήριξη από τα διάφορα 
ενωσιακά προγράμματα μπορεί να 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με 
τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις για την υποστήριξη.

1. Δράση η οποία έχει λάβει ενίσχυση 
από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί να 
λάβει ενίσχυση και από το παρόν 
πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις 
δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.
Προκειμένου να είναι επιλέξιμες για 
συνεισφορές βάσει του προγράμματος, οι 
δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από 
άλλα προγράμματα της Ένωσης έχουν 
αποφύγει την υπονόμευση των 
περιβαλλοντικών ή κλιματικών στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3. Οι 
κανόνες κάθε συνεισφέροντος ενωσιακού 
προγράμματος ισχύουν για την αντίστοιχη
συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική 
χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις 
συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 
και η υποστήριξη από τα διάφορα 
ενωσιακά προγράμματα μπορεί να 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με 
τα έγγραφα όπου καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις για την υποστήριξη.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόγραμμα εργασίας Πολυετές πρόγραμμα εργασίας

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 
τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού. Όπου 
χρειάζεται, στα προγράμματα εργασίας 
καθορίζεται το συνολικό ποσό που 
προορίζεται για συνδυαστικές πράξεις.

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 
τουλάχιστον δύο πολυετή προγράμματα 
εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 
του δημοσιονομικού κανονισμού.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να 
συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με 
τη θέσπιση των εν λόγω πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) το ελάχιστο και το ανώτατο 
επίπεδο για τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης, με διαφοροποίηση 
μεταξύ των υποπρογραμμάτων που 
ορίζονται στο άρθρο 4·

Or. en
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) το μέγιστο ποσό που προορίζεται 
για τις συνδυαστικές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα 
για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
κατά την περίοδο που καλύπτεται από το 
πολυετές πρόγραμμα εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) την τεχνική μεθοδολογία για τη 
διαδικασία επιλογής έργων και τα 
στοιχεία κριτηρίων ανάθεσης, όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 13.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η διάρκεια του πρώτου πολυετούς 
προγράμματος εργασιών είναι τέσσερα 
χρόνια και η διάρκεια του δεύτερου 
πολυετούς προγράμματος εργασιών είναι 
τρία χρόνια.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι πόροι 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν σε 
συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων κατανέμονται εκ νέου μεταξύ 
των διαφόρων τύπων δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
κατά την ανάπτυξη των πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται αφού 
συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για 
την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
υλοποίησης του προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται αφού 
συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για 
την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τρία έτη από την έναρξη της 
υλοποίησης του προγράμματος.

Η αξιολόγηση καλύπτει τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές 
της εφαρμογής της,

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αποδοτικότητα της χρήσης 
πόρων,

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επίτευξη των στόχων όλων των 
μέτρων, όπου είναι δυνατόν, σε επίπεδο 
αποτελεσμάτων και αντικτύπου,

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την πραγματική ή αναμενόμενη 
επιτυχία των έργων όσον αφορά τη 
μόχλευση άλλων πόρων της Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα οφέλη της 
αυξημένης συνοχής με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον βαθμό στον οποίο έχουν 
επιτευχθεί συνέργειες μεταξύ των στόχων 
και τη συμπληρωματικότητά τους με 
άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την ενωσιακή προστιθέμενη αξία 
και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του 
προγράμματος, με σκοπό τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την ανανέωση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των 
μέτρων,

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον βαθμό στον οποίο συμμετείχαν 
τα ενδιαφερόμενα μέρη,

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 
της συμβολής του προγράμματος στο 
καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων 
και ειδών που απαριθμούνται στις 
οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,

Or. en
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 
δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε 
τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

3. Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση 
του προγράμματος, αλλά το αργότερο 
τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της 
περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1 
δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή προβαίνει σε 
τελική αξιολόγηση του προγράμματος η 
οποία συμπληρώνεται από εξωτερική και 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων έκθεση 
αξιολόγησης που καλύπτει την υλοποίηση 
και τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 
τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει τα 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 
τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 

1. Οι αποδέκτες ενωσιακής 
χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την 



PE627.845v01-00 36/40 PR\1163016EL.docx

EL

προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των έργων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

προέλευση της χρηματοδότησης και 
εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά 
την προώθηση των έργων και των 
αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας 
συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική 
στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά 
ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Για 
τον σκοπό αυτό, οι αποδέκτες 
χρησιμοποιούν τον λογότυπο του 
προγράμματος, όπως απεικονίζεται στο 
παράρτημα ΙΙα, για όλες τις 
δραστηριότητες επικοινωνίας και ο εν 
λόγω λογότυπος εμφανίζεται σε πίνακες 
ανακοινώσεων σε στρατηγικά σημεία 
ορατά στο κοινό. Όλα τα βιώσιμα αγαθά 
που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος φέρουν τον λογότυπο του 
προγράμματος, εκτός από περιπτώσεις 
όπου ορίζεται άλλως από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά 
μέσα που έχουν συσταθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 μπορούν 
να επενδύονται σε χρηματοδοτικά μέσα 
τα οποία συστήνονται στο πλαίσιο του 
[ταμείου InvestEU].

4. Οι επανεισροές από χρηματοδοτικά 
μέσα που έχουν συσταθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 μπορούν 
να ανακατανέμονται μεταξύ των δράσεων
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2.1 –  περίπτωση 2  – υποπερίπτωση 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αποδοτική χρήση των πόρων

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Αντιθέτως, η ανάσχεση και η αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, η 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη κοινωνικοοικονομική ευημερία και την 
ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως επαναλαμβάνεται από τα θεσμικά όργανα, η 
ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και 
απασχόληση. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά.  

Η ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας και πολιτικής της ΕΕ, σε 
συνδυασμό με την απαιτούμενη χρηματοδότηση, είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
πρωταρχικών στόχων για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και των διεθνών δεσμεύσεων της 
ΕΕ και των κρατών μελών. Βασικό αίτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν να 
εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2021-2027 και μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς 
που παρουσιάζουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τονώνουν τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη. Εντούτοις, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι περιορισμένος ως προς τα μέσα που 
διαθέτει, και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους σε εθνικό επίπεδο 
για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ. 

Το πρόγραμμα LIFE, ως το μόνο πρόγραμμα που αφορά ειδικά δράσεις για το περιβάλλον και 
το κλίμα, παραμένει κρίσιμης σημασίας, αποτελεσματικό και αποδοτικό χρηματοδοτικό μέσο 
που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, απαιτείται και είναι 
δικαιολογημένος ο διπλασιασμός του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραμμα LIFE, 
όπως επανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλά άλλα 
μέσα χρηματοδότησης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτή, είναι σκόπιμο οι πρόσθετες πιστώσεις να συμπληρώνουν αναλογικά το χαρτοφυλάκιο 
για το περιβάλλον εντός του κονδυλίου. 

Δεδομένου του μεγέθους του προτεινόμενου χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος 
LIFE, δεν είναι δυνατόν να αναμένεται ότι θα επαρκέσει για την επίτευξη των πρωταρχικών 
περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Για να αντισταθμιστεί ο περιορισμένος προϋπολογισμός, 
το πρόγραμμα LIFE αναμένεται να διευκολύνει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης, ιδίως στα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Μολονότι η 
βελτιωμένη προσέγγιση της ενσωμάτωσης θα αποφέρει αναμφισβήτητα οφέλη, είναι 
επιτακτική ανάγκη να υπάρχει επαρκής διαφάνεια, παρακολούθηση και αξιολόγηση για τα 
προγράμματα για τα οποία το πρόγραμμα LIFE προορίζεται να δράσει ως καταλύτης όσον 
αφορά την ενσωμάτωση. Θα χρειαστεί αυστηρή συμμόρφωση και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ 
των συνεργιστικών προγραμμάτων του προϋπολογισμού και των τομέων πολιτικής της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες επιτυγχάνουν αποτελεσματικά τους 
καθορισμένους στόχους του προγράμματος LIFE. 

Αξία και ποιότητα

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, καθώς και η έμφαση στην ποιότητα και 
την αξία θα πρέπει να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για κάθε δημόσια χρηματοδότηση. Τα εθνικά 
κονδύλια κρίθηκαν αναποτελεσματικά και η σταδιακή κατάργηση των κονδυλίων αυτών στο 



PR\1163016EL.docx 39/40 PE627.845v01-00

EL

τρέχον πρόγραμμα LIFE αποτελεί ευπρόσδεκτη εξέλιξη, η οποία ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Κοινοβουλίου. Έχει σημασία να επισημανθεί ότι η έμφαση στην αξία θα 
εξασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ στοχεύουν σε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, αντί των 
διαφόρων εθνικών προτεραιοτήτων. Η επανεθνικοποίηση των προτεραιοτήτων και της 
χρηματοδότησης του LIFE δεν θα μειώσει την επιβάρυνση των φορολογουμένων και των 
καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά αντίθετα θα παρεμποδίσει την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

Η συγκέντρωση της διαχείρισης και της στοχοθετημένης καθοδήγησης θα συμβάλει στη 
δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στην αύξηση της συνήθους και συνολικής 
προστιθέμενης αξίας των προτάσεων και των έργων. Η Επιτροπή έχει κάνει θετικά βήματα 
όσον αφορά την ανάπτυξη των εθνικών σημείων επαφής και δικτύων. Έχει σημασία να 
επισημανθεί ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων για τα κριτήρια 
χορήγησης. Απαιτείται οριζόντια εφαρμογή σαφώς καθορισμένων κριτηρίων για την επίτευξη 
των στόχων του LIFE. 

Εξισορρόπηση ευελιξίας και λογοδοσίας 

Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα όσον αφορά τη σύνθεση του νομικού 
κειμένου και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αν και αυτό είναι 
αξιέπαινο, δεν πρέπει να οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου ή ανασφάλεια για τις τρέχουσες και τις 
χρηματοδοτικές ενέργειες. Η στρατηγική ευελιξία και η προσαρμοστικότητα θα επιτρέψουν 
στο LIFE να ανταποκριθεί στις πιο πιεστικές προτεραιότητες. Η υπογράμμιση των στοιχείων 
αυτών στα πολυετή προγράμματα εργασίας αποτελεί θετικό βήμα· ωστόσο, η σαφήνεια και η 
σταθερότητα είναι καίριας σημασίας για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε 
προγράμματος του προϋπολογισμού. Η εν λευκώ δράση για λόγους αποτελεσματικότητας δεν 
πρέπει να αποβαίνει εις βάρος της επίτευξης των στόχων του LIFE και των πρωταρχικών
στόχων της ΕΕ.  Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο τα πολυετή προγράμματα εργασίας να 
υλοποιούνται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εξασφαλίζοντας τη διοργανική συμμετοχή και 
τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων αλλά και τη δημοκρατική λογοδοσία. 

Η εκτίμηση επιπτώσεων αναφέρει ότι η νομική βάση δεν προδικάζει τα ειδικά ποσοστά 
χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα μεταβαλλόμενα αιτήματα και τις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις. Με τον καθορισμό του κατώτατου και του ανώτατου ποσοστού 
συγχρηματοδότησης, που ποικίλλουν για τα υποπρογράμματα και τις δράσεις, εξασφαλίζεται 
στους δυνητικούς αιτούντες και στα έργα σταθερότητα, ενώ παράλληλα παρέχεται η 
δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας για την εξέταση ατομικών απαιτήσεων και 
καταστάσεων. 

Περιβάλλον 

Το LIFE είναι σημαντικός παράγοντας και καταλύτης για τη διατήρηση της φύσης στην ΕΕ, 
ιδίως για την εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν τα πτηνά και τους οικοτόπους και μέσω της 
διαχείρισης του Natura 2000. Η βιοποικιλότητα και τα υγιή οικοσυστήματα έχουν επίσης 
ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την οικονομία. Εκτιμάται ότι 4,4 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από τα υγιή οικοσυστήματα στην Ευρώπη και 
το δίκτυο Natura 2000 συμβάλλει κατά 1,7 έως 2,5 % στο ΑΕΠ της ΕΕ μέσω της παροχής 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, όπως η αποθήκευση άνθρακα, ο καθαρισμός των υδάτων, η 
επικονίαση και ο τουρισμός. Παρόλα αυτά, οι στόχοι 2020 της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και 
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οι στόχοι του Aichi για τη βιοποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν με την τρέχουσα πορεία της 
απώλειας βιοποικιλότητας. Για να εντείνει τις προσπάθειές της, η ΕΕ πρέπει να δεσμευτεί ότι 
θα καταβάλει άμεσες, σημαντικές και πρόσθετες προσπάθειες για τη διατήρηση της φύσης.

Η εκτίμηση επιπτώσεων αναφέρει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων εξυπηρετείται καλύτερα μέσω στοχοθετημένης προσέγγισης, με βάση τη 
χρηματοδότηση μικρών έργων, σε σύγκριση με ένα ευρύτερο και γενικότερο ταμείο για τη 
βιοποικιλότητα. Η αύξηση του κονδυλίου θα αυξήσει την εμβέλεια και τον αντίκτυπο των εν 
λόγω στοχοθετημένων έργων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση 
και στις καταλυτικές επιπτώσεις. Στο επίπεδο αυτό, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί 
διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι η 
ΕΕ, και ιδίως τα κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλίσουν σαφείς, ποσοτικούς, μετρήσιμους 
στόχους με δείκτες επιδόσεων, μέσα παρακολούθησης, διαδικασίες δέσμευσης και 
μηχανισμούς επανεξέτασης και υποβολής εκθέσεων. 

Κλίμα και μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας

Οι στόχοι της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η στρατηγική για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στα μέσα του αιώνα και μακροπρόθεσμα καθώς και 
οι δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να συνδυαστούν με τις 
κατάλληλες πολιτικές και τους χρηματοδοτικούς πόρους. Στο τρέχον ΠΔΠ, η ΕΕ δεν κατάφερε 
να επιτύχει τον στόχο των δαπανών που αφορούν το κλίμα κάθε χρόνο. Εκτός από τα οφέλη 
για το κλίμα, η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα 
τονώσει την ανάπτυξη και θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπογράμμισε ότι η αύξηση των δαπανών που αφορούν το κλίμα τουλάχιστον κατά 30 % στο 
ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 είναι, συνεπώς, ουσιαστικής σημασίας. 

Ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
απαιτεί ταχεία μετάβαση σε μια καθαρή ενεργειακή στρατηγική χαμηλών εκπομπών. 
Σημαντικό μερίδιο της προτεινόμενης αύξησης στο LIFE διοχετεύθηκε στο νέο υποπρόγραμμα 
για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσική εξέλιξη, 
λόγω της ιδιαίτερης λειτουργίας του LIFE· είναι, ωστόσο, σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι 
δαπάνες του LIFE θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κινητοποίηση της ανάπτυξης 
και την προώθηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
απόδοσης. 
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