
AD\1165920EL.docx PE625.424v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2018/0209(COD)

18.10.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

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))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Gabriela Zoană



PE625.424v02-00 2/35 AD\1165920EL.docx

EL

PA_Legam



AD\1165920EL.docx 3/35 PE625.424v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα μέσο χρηματοδότησης της πολιτικής της Ένωσης για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Συμβάλλει στον στόχο της Ένωσης για τη χρησιμοποίηση του 25 % των 
συνολικών δαπανών για την επίτευξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφάσισε, στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο 
ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, ότι ο εν λόγω 
στόχος θα πρέπει να αυξηθεί σε 30 %.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα στο πλαίσιο των επιμέρους προγραμμάτων «Φύση και 
βιοποικιλότητα», «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής», «Μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν» και «Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια». Στόχος του 
προγράμματος είναι να συμβάλει στη μετάβαση προς μια καθαρή, κυκλική οικονομία 
καθαρής, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση καινοτόμων 
τεχνικών στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και, γενικότερα, με την εξεύρεση 
τρόπων βελτίωσης της εφαρμογής της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα αυτό.

Η πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2021-2027 λαμβάνει 
υπόψη μια σειρά από ανησυχίες της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, η 
πρόταση:

– προβλέπει συνέργειες μεταξύ του προγράμματος LIFE και των ταμείων της πολιτικής 
για τη συνοχή·

– περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες χρηματοδότησης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και 
στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος για τη 
βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στα ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη 
(BEST)·

– επιτρέπει την επέκταση του προγράμματος σε τρίτες χώρες υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις·

– δίνει σημαντική θέση στη συνεργασία και στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.

Ως εκ τούτου, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση του εν λόγω 
προγράμματος, με ορισμένες τροποποιήσεις ώστε:

– να τονιστεί η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του προγράμματος LIFE·

– να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

– να στηριχθούν έργα για τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας·

– να υπογραμμιστεί η σημασία της περιβαλλοντικής χρηματοδότησης για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

– να δοθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στους όρους συμμετοχής τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων πρώην κρατών μελών της Ένωσης, στο πρόγραμμα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προς επιδίωξη των σκοπών και των 
στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, 
τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, 
του κλίματος και των συναφών καθαρών 
μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα 
αναμένεται να συμβάλει στη στροφή προς 
μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στην 
προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος, καθώς και στην 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας, είτε μέσω άμεσων 
παρεμβάσεων είτε μέσω της υποστήριξης 
της ενσωμάτωσης των σκοπών αυτών σε 
άλλες πολιτικές.

(3) Προς επιδίωξη των σκοπών και των 
στόχων που θέτει η νομοθεσία, η πολιτική, 
τα σχέδια και οι διεθνείς δεσμεύσεις της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, 
του κλίματος και των συναφών καθαρών 
μορφών ενέργειας, το πρόγραμμα 
αναμένεται να συμβάλει στη στροφή προς 
μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, στη 
διατήρηση, 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.

Τροπολογία 2

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 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής 

(4) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό 
της έχει δεσμευτεί να αναπτύξει μια 
ολοκληρωμένη απάντηση στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας του 2030 
των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, όπου επισημαίνεται η εγγενής 
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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.

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. Αυτό θα στηρίξει 
επίσης τη δημιουργία «πράσινων» 
θέσεων εργασίας. Σε αυτό το πνεύμα, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει 
ουσιαστικά τόσο στη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη όσο και στην κοινωνική και 
εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, 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 



PE625.424v02-00 6/35 AD\1165920EL.docx

EL

αλλαγής του κλίματος. περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την προώθηση της συνοχής 
και της ανάπτυξης στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: 
εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ 
(2016/2250(INI)), στο οποίο 
υπενθυμίζονται οι ειδικές ανάγκες των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών όσον 
αφορά τη δράση για το περιβάλλον και το 
κλίμα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8)   Η μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 
Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 
υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, που έως το 2020 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 
καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η 
χρηματοδότηση της αριστείας και η 
παραγωγή καινοτομίας αλλά η 
υποστήριξη της διείσδυσης ήδη 
διαθέσιμων τεχνολογιών που θα 

(8) Η μετάβαση σε καθαρές μορφές
ενέργειας αποτελεί απαραίτητη συμβολή 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, 
με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον. 
Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προς 
υποστήριξη της μετάβασης σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, που έως το 2020 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
«Ορίζων 2020», θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LIFE 
καθώς ο σκοπός τους είναι η υποστήριξη 
της διείσδυσης ήδη διαθέσιμων 
τεχνολογιών, οι οποίες θα συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων, στον μετριασμό της 
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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.  

κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων της 
Ένωσης. 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 
άλλα υπάρχοντα προγράμματα και τα 
πρόδρομά τους προγράμματα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
νομοθεσίας για τις καθαρές μορφές 
ενέργειας υπολογίζεται ότι η επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 
2030 θα απαιτήσει πρόσθετες επενδύσεις 
ύψους 177 δισ. EUR ετησίως κατά την 
περίοδο 2021–2030. Τα μεγαλύτερα κενά 
αφορούν τις επενδύσεις στη μείωση 
εκπομπών από τα κτίρια (ενεργειακή 
απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
μικρής κλίμακας), όπου απαιτείται 
διοχέτευση κεφαλαίων σε έργα με ισχυρά 
κατανεμημένο χαρακτήρα. Ένας από τους 
σκοπούς του υποπρογράμματος για τη 
μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας 
είναι η δημιουργία ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη και την ομαδοποίηση έργων, 
ώστε να στηριχθεί η απορρόφηση 
κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και να ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων 
με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 

(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, 
εστιάζοντας στο συγκεκριμένο ενεργειακό 
δυναμικό των περιφερειών, ώστε να 
στηριχθεί η απορρόφηση κεφαλαίων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων και να 
ενεργοποιηθούν επενδύσεις σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων με τη 
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που παρέχει το InvestEU. χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που 
παρέχει το InvestEU.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι συνέργειες με το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» αναμένεται να 
διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες σε έρευνα και 
τεχνολογία για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στους τομείς του 
περιβάλλοντος, του κλίματος και της 
ενέργειας αναγνωρίζονται και 
προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία 
στρατηγικού σχεδιασμού της έρευνας και 
καινοτομίας του «Ορίζων Ευρώπη». Το 
πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να συνεχίσει 
να λειτουργεί ως καταλύτης για την 
εφαρμογή της πολιτικής και της 
νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον, το 
κλίμα και τις καθαρές μορφές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων με την υιοθέτηση και την 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας και 
καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», και να βοηθήσει στην εφαρμογή 
τους σε ευρύτερη κλίμακα όπου αυτά 
μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, το 
κλίμα και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» μπορεί να προσφέρει υποστήριξη 
στην κλιμάκωση και την 
εμπορευματοποίηση επαναστατικών νέων 
ιδεών που ενδέχεται να προκύψουν από 
την υλοποίηση έργων του προγράμματος 
LIFE.

(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. Η διοικητικά πιο σύνθετη 
διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης στο 
νέο πρόγραμμα LIFE πρέπει, επιπλέον, να 
απλουστευθεί ακολουθώντας το πρότυπο 
των κανόνων και των διαδικασιών του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020».
Το νέο πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιτυχείς συνιστώσες του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» στα 
μελλοντικά του σχέδια εφαρμογής. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί 
να προσφέρει υποστήριξη στην κλιμάκωση 
και την εμπορευματοποίηση 
επαναστατικών νέων ιδεών που ενδέχεται 
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να προκύψουν από την υλοποίηση έργων 
του προγράμματος LIFE.

Τροπολογία 8

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, 
αναπαραγωγής και αύξησης της 
προβολής νέων προσεγγίσεων και 
βέλτιστων πρακτικών, της ανάπτυξης, 
συνοχής, συνέπειας, παρακολούθησης και 
επανεξέτασης υποστηρικτικών πολιτικών, 
της προώθησης του 
αποτελεσματικότερου συντονισμού 
μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, της ενίσχυσης της 
συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων 
φορέων, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις 
ΜΚΟ, τα ερευνητικά κέντρα και τις 
επιχειρήσεις, 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, 

21 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
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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).

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).

Τροπολογία 9

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 

(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 
προστασία της βιοποικιλότητας δεν 
πρέπει να εξεταστεί μεμονωμένα:
απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση σε 
επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο. Η 
Ένωση πρέπει να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση και πόρους, με στόχο τη 
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εκπληρώνονται επίσης οι απαιτήσεις 
παρακολούθησης που προκύπτουν από 
άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης.

βελτίωση της συγκέντρωσης και 
συλλογής βιολογικών δεδομένων και τη 
μετατροπή των δεδομένων αυτών σε 
αποτελέσματα που θα προσφέρουν 
βελτιωμένη γεωγραφική εστίαση της 
δράσης για τη διατήρηση. 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).

Τροπολογία 10

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 και 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ 
κυβερνητικών και επιστημονικών 
ιδρυμάτων. Τα βασικά χρηματοδοτικά 
μέσα της Ένωσης, όπως ιδίως τα ΕΔΕΤ, 
και συγκεκριμένα 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 πρέπει
να βελτιώσει περαιτέρω την 
αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης αυτής 
μέσω στρατηγικών έργων, αφιερωμένων 
στη βιωσιμότητα και τη διατήρηση, 
καθώς και 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. Σε 
πολλά κράτη μέλη, μεγάλο μέρος των 
οικοσυστημάτων έχει υποβαθμιστεί· η 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων 
συμβάλλει στην ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας και στην προστασία 
των οικοσυστημικών υπηρεσιών που 
παρέχουν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στην παροχή χώρου για φυσικές 
διεργασίες με σκοπό την αποκατάσταση 
και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων 
και την ενθάρρυνση της σύμπραξης με 
άλλους οικονομικούς τομείς, όπως η 
δασοκομία και η διαχείριση των υδάτων, 
για την ανάπτυξη οικονομιών που 
βασίζονται στη φύση. Τα στρατηγικά έργα 
για τη φύση θα πρέπει να υποστηρίζουν 
προγράμματα δράσεων στα κράτη μέλη για 
την ενσωμάτωση συναφών σκοπών 
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σχετικών με τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και 
χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να 
διασφαλίζεται η κινητοποίηση 
κατάλληλων κονδυλίων, με συνέργεια 
μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών 
μέσων της Ένωσης, για την υλοποίηση 
των πολιτικών αυτών, επιτυγχάνοντας 
ισορροπία μεταξύ της προστασίας της 
φύσης και των αναγκών τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο 
του δικού τους στρατηγικού σχεδίου για 
την κοινή γεωργική πολιτική, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειές τους 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.

Τροπολογία 11

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 

(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 
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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.

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. Συνεπώς, είναι αναγκαίο 
να καταστεί βιώσιμο, ενσωματώνοντάς 
το στο πρόγραμμα LIFE και 
διασφαλίζοντας φιλόδοξους 
χρηματοδοτικούς πόρους για τον
προϋπολογισμό του. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να συνεχίσει τη χρηματοδότηση 
μικρών επιχορηγήσεων για τη 
βιοποικιλότητα, τόσο στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές όσο και στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη, 
υλοποιώντας έτσι την ευθύνη της 
Ένωσης έναντι των περιοχών αυτών, 
διασφαλίζοντας την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης και 
συμβάλλοντας στην κοινωνική και 
εδαφική συνοχή. Το καθεστώς αυτό δεν 
αντικαθιστά άλλες χρηματοδοτήσεις για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Τροπολογία 12

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 

(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, 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
δημόσιες αρχές, καταναλωτές), ιδίως μέσω
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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.

της εφαρμογής, της ανάπτυξης και της 
αναπαραγωγής βέλτιστων τεχνολογιών, 
πρακτικών και λύσεων προσαρμοσμένων 
σε συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά ή 
εθνικά πλαίσια, μεταξύ άλλων διαμέσου 
ολοκληρωμένων εδαφικών προσεγγίσεων 
για την υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και 
πρόληψης των αποβλήτων. Μέσω της 
υποστήριξης της στρατηγικής για τις 
πλαστικές ύλες, μπορούν να αναληφθούν 
δράσεις για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των θαλάσσιων 
απορριμμάτων, συμβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 13

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 σε 
όλα τα επίπεδα πάνω σε θέματα 
περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και 
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας 
απαιτεί τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών μέσω της αύξησης της 
επικοινωνίας και της ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησης του κοινού, της 
συμμετοχής εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, της δραστηριοποίησης 
των καταναλωτών και της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οι εταίροι στον 
τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 
και οι επιχειρήσεις στη διαβούλευση πάνω 
στις σχετικές πολιτικές αλλά και την 
υλοποίησή τους.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22



PE625.424v02-00 16/35 AD\1165920EL.docx

EL

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, τη δοκιμή νέων μεθόδων για την 
προσαρμογή των υφιστάμενων 
διαδικασιών και του σημερινού 
επιχειρηματικού τοπίου καθώς και τη 
συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών 
φορέων στην υλοποίηση των στόχων στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 
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, μεταξύ άλλων μέσω 
εκστρατειών στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Τροπολογία 15

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 

(23) Σε ενωσιακό επίπεδο, οι μεγάλες 
επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και 
κλιματικές δράσεις χρηματοδοτούνται 
κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης 
(ενσωμάτωση), συμπεριλαμβανομένων 
των ταμείων συνοχής. Στο πλαίσιο του 
καταλυτικού τους ρόλου, τα στρατηγικά 
ολοκληρωμένα έργα και τα στρατηγικά 
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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.

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.

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.

Τροπολογία 17

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 περιοχές 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) Σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 349 
της ΣΛΕΕ, η υλοποίηση του 
προγράμματος πρέπει να σέβεται τη
στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της Ένωσης, και, 
γενικότερα, να συνεκτιμά τις ιδιαίτερες 
ανάγκες, χαρακτηριστικά, περιορισμούς 
και αδυναμίες των περιοχών που πάσχουν 
από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα. Η 
υλοποίηση θα μπορούσε επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων 
ανάμεσα στα αναπτυξιακά επίπεδα των 
διαφόρων περιφερειών και στη μείωση 
του αναπτυξιακού ελλείμματος των πιο 
μειονεκτουσών περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
προκλήσεων της υλοποίησης 
φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών που 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια 
οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος, και 
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε 
αυτές. 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.

Τροπολογία 18

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 

(26) Προς υποστήριξη της υλοποίησης 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να συνεργαστεί με τα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά σημεία επαφής 
του προγράμματος, να οργανώσει 
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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.

σεμινάρια και εργαστήρια, να δημοσιεύσει 
καταλόγους έργων που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα ή να αναλάβει άλλες 
δραστηριότητες, όπως εκστρατείες στα 
μέσα ενημέρωσης, με στόχο την καλύτερη
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, προωθώντας έτσι 
τη συνεργασία και την επικοινωνία. 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. Είναι σημαντικό στην εν 
λόγω επικοινωνία και συνεργασία να 
συμμετέχουν επίσης οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Τροπολογία 19

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 
επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η 
χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων 
ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά 
μονάδα.

(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 τα βέλτιστα αποτελέσματα, 
λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους 
των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου, του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης 
και του χαμηλότερου ποσοστού 
συγχρηματοδότησης σε σύγκριση με άλλα 
μέσα άμεσης διαχείρισης. Όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται η 
χρήση κατ’ αποκοπήν ποσών, ενιαίων 
ποσοστών και κλιμάκων κόστους ανά 
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μονάδα.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Σύμφωνα με το άρθρο 94 της 
απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, 
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 Συμβουλίου 
37, οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες 
στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, έναντι 
των οποίων η Ένωση έχει ευθύνη, 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».

Τροπολογία 21

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 

(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, συμπεριλαμβανομένων πρώην 
κρατών μελών της Ένωσης, μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν, βάσει άλλων 
νομικών πράξεων. Στον παρόντα 
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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.

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. Θα πρέπει επίσης 
να προβλεφθεί η δυνατότητα προσφυγής 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία 22

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 το 
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.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 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.

Προβλέπονται 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 από την 1η Ιανουαρίου 
2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1



PE625.424v02-00 22/35 AD\1165920EL.docx

EL

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 στα κράτη 
μέλη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, 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·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα» 
έργα που υλοποιούν, σε περιφερειακή, 
πολυπεριφερειακή, εθνική ή υπερεθνική 
κλίμακα, περιβαλλοντικές ή κλιματικές 
στρατηγικές ή σχέδια δράσης που 
αναπτύσσονται από τις αρχές των κρατών 
μελών και που απαιτούνται από 
συγκεκριμένη νομοθεσία ή πολιτική της 
Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα ή τις 
συναφείς καθαρές μορφές ενέργειας, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων φορέων και προωθούν 
τον συντονισμό και την κινητοποίηση 
τουλάχιστον μίας άλλης ενωσιακής, 
εθνικής ή ιδιωτικής πηγής 
χρηματοδότησης·

(2) «στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα» 
έργα που υλοποιούν, σε περιφερειακή, 
πολυπεριφερειακή, εθνική ή υπερεθνική 
κλίμακα, περιβαλλοντικές ή κλιματικές 
στρατηγικές ή σχέδια δράσης που 
αναπτύσσονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, 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·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τυπικά έργα δράσης» έργα άλλα 
από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα 
στρατηγικά έργα για τη φύση ή τα έργα 
τεχνικής βοήθειας, τα οποία αποσκοπούν 
στην επίτευξη των ειδικών σκοπών του 
προγράμματος που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2·

(4) «τυπικά έργα δράσης»: έργα άλλα 
από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα, τα 
στρατηγικά έργα για τη φύση ή τα έργα 
τεχνικής βοήθειας, όπως τα έργα από τη 
βάση προς την κορυφή (στρατηγική 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
κοινοτήτων), τα οποία αποσκοπούν στην 
επίτευξη των ειδικών σκοπών του 
προγράμματος που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «έργα ανάπτυξης διοικητικών 
ικανοτήτων»: έργα με τα οποία οι αρχές 
των κρατών μελών αυξάνουν την 
ικανότητά τους να εκτελούν λειτουργίες, 
να επιλύουν προβλήματα και να 
επιτυγχάνουν στόχους, καθώς και να 
κατανοούν και να ασχολούνται με την 
ανάπτυξή τους σε ευρύτερο πλαίσιο και 
με βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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

διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και 
αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, 
προκειμένου να συνεισφέρει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα 
υποστηρίζει επίσης τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής 
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
συμμετοχής των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία 29

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

Τροπολογία 30

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 

β) την υποστήριξη της ανάπτυξης, της 
εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 
επιβολής της σχετικής ενωσιακής 
πολιτικής και νομοθεσίας, με παράλληλη 
βελτίωση της συνεργασίας και της 
επικοινωνίας, μεταξύ άλλων με τη 
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δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

βελτίωση της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης μέσω της αύξησης των 
ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών, μεταξύ άλλων σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την κατάλυση της ανάπτυξης 
επιτυχημένων τεχνικών και πολιτικών 
λύσεων για την εφαρμογή της συναφούς 
ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής σε 
μεγάλη κλίμακα, μέσω της αναπαραγωγής 
αποτελεσμάτων, της ενσωμάτωσης 
σχετικών σκοπών σε άλλες πολιτικές και 
σε πρακτικές του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, της κινητοποίησης 
επενδύσεων και της βελτίωσης της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

γ) την κατάλυση της ανάπτυξης 
επιτυχημένων τεχνικών και πολιτικών 
λύσεων για την εφαρμογή της συναφούς 
ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής σε 
μεγάλη κλίμακα, μέσω της αναπαραγωγής 
αποτελεσμάτων και βέλτιστων 
πρακτικών, της ενσωμάτωσης σχετικών 
σκοπών σε άλλες πολιτικές και σε 
πρακτικές του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, της κινητοποίησης 
επενδύσεων και της βελτίωσης της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το υποπρόγραμμα «Μετριασμός 
και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»·

α) το υποπρόγραμμα «Διακυβέρνηση,
μετριασμός και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή»·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.  Το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο 1. Το συνολικό χρηματοδοτικό 
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για την εφαρμογή του προγράμματος για 
το διάστημα 2021–2027 ανέρχεται σε 
5 450 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.  

κονδύλιο για την εφαρμογή του 
προγράμματος για το διάστημα 2021–2027 
ανέρχεται σε 6 442 000 000 EUR σε τιμές 
2018.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως 
εξής:  

2. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως 
εξής:

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

α) 4 122 880 000 EUR για το πεδίο 
«Περιβάλλον», εκ των οποίων

(1) 2 150 000 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Φύση και 
βιοποικιλότητα» και

(1) 2 514 956 800 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Φύση και 
βιοποικιλότητα» και

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

(2) 1 607 923 200 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και 
ποιότητα ζωής»·

β) 1 950 000 000 EUR για το πεδίο 
«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων

β) 2 319 120 000 EUR για το πεδίο 
«Δράση για το κλίμα», εκ των οποίων

(1) 950 000 000 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Μετριασμός και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και

(1) 1 136 368 800 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Διακυβέρνηση,
μετριασμός και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή» και

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

(2) 1 182 751 200 EUR για το 
υποπρόγραμμα «Μετάβαση σε καθαρές 
μορφές ενέργειας».

Τροπολογία 35

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 

α) πληροφόρηση και επικοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Οι 
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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·

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·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δικτύωση και πλατφόρμες 
βέλτιστης πρακτικής·

ε) δικτύωση και πλατφόρμες ή έργα
βέλτιστης πρακτικής·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε ειδική 
συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή 
της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε 
ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι η 
συμφωνία

δ) άλλες τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων πρώην κρατών 
μελών της Ένωσης, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε ειδική 
συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή 
της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε 
ενωσιακό πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι η 
συμφωνία

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης 
να εξασφαλίζει χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση και να προστατεύει τα 
οικονομικά συμφέροντά της.

– εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης 
να εξασφαλίζει χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση και να προστατεύει τα 
οικονομικά συμφέροντά της, και 
προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 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.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο που 
να εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τη 
συνοχή του με την πολιτική συνοχής της 
Ένωσης, και ιδίως 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, καθώς και 
με 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. Οι ενδιαφερόμενες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
συμμετέχουν σε όλα τα σχετικά στάδια 
προγραμματισμού και υλοποίησης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
επιδιώξει την ισόρροπη ετήσια κατανομή 
της χρηματοδότησης παραδοσιακών 
έργων μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χορήγηση και η διαχείριση των 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Η χορήγηση και η διαχείριση των 
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού 
κανονισμού, με μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης το 85%.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) έργα δημιουργίας διοικητικής 
ικανότητας·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή 
έδαφος συνδεδεμένη/-ο με αυτό·

(1) κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή 
έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών,
συνδεδεμένη/-ο με αυτό·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Είναι επιλέξιμες οι νομικές 
οντότητες που συμμετέχουν σε 
κοινοπραξίες τουλάχιστον τριών 
ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένων 
σε διάφορα κράτη μέλη ή σε υπερπόντιες 
χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν 
λόγω κράτη ή σε τρίτες χώρες 
συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή σε άλλες 
τρίτες χώρες.

5. Είναι επιλέξιμες οι νομικές 
οντότητες που συμμετέχουν σε 
κοινοπραξίες τουλάχιστον τριών 
ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένων 
σε διάφορα κράτη μέλη ή σε υπερπόντιες 
χώρες ή εδάφη, συμπεριλαμβανομένων 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που 
συνδέονται με τα εν λόγω κράτη ή σε 
τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το 
πρόγραμμα ή σε άλλες τρίτες χώρες.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τα έργα σέβονται τη γενική αρχή 
της γεωγραφικής ισορροπίας·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) όπου ενδείκνυται, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε έργα που αφορούν γεωγραφικές 
περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή 
αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς 
περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές και 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

στ) όπου ενδείκνυται, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε έργα που αφορούν γεωγραφικές 
περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες ή 
αδυναμίες, όπως περιοχές με ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις ή φυσικούς 
περιορισμούς, διασυνοριακές περιοχές, 
βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές και 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
χορήγηση κονδυλίων για την υλοποίηση 
έργων που πραγματοποιούνται στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις στις οποίες έχει 
απονεμηθεί πιστοποίηση σφραγίδας 
αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις 
ακόλουθες σωρευτικές και συγκριτικές 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος·

β) πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων·

γ) δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών,

μπορούν να δέχονται υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο [67] 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) XX 
[κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και 
το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ) XX 
[Χρηματοδότηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής], εφόσον οι δράσεις αυτές 
συμβαδίζουν με τους σκοπούς του 
σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται 
οι κανόνες του ταμείου που παρέχει την 
υποστήριξη.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, συμμετέχουν δεόντως σε 
όλα τα στάδια του προγραμματισμού και 
της εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασίας.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την κατανομή κονδυλίων κάθε 
υποπρογράμματος μεταξύ των αναγκών 
αυτού και μεταξύ των διάφορων τύπων 
χρηματοδότησης·

α) την κατανομή κονδυλίων κάθε 
υποπρογράμματος μεταξύ των αναγκών 
αυτού και μεταξύ των διάφορων τύπων 
χρηματοδότησης, καθώς και τα ελάχιστα 
και τα μέγιστα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης σε κάθε περίπτωση·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δικαιούχοι ενωσιακής 
χρηματοδότησης ορίζουν έναν υπεύθυνο 
επικοινωνίας («υπεύθυνος επικοινωνίας 
του έργου») για κάθε συγκεκριμένο έργο.
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