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Τροπολογία 61
Julie Girling
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) διαπιστώνει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί εφόσον δεν 
επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης 
κανονισμού για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
τα έτη 2014-2020· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί θα 
πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα 
και ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο θα 
πρέπει να είναι ανάλογο με τον 
προϋπολογισμό που προβλέπεται στον 
κανονισμό LIFE+1

__________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2007, ΕΕ L 
149 της 9.6.2007, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 62
Romana Jordan
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ύψος του δεν 
μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον 
κανονισμό για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος LIFE, 
ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 
3.618 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί 
την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια 
του σημείου 17 της πρότασης της 
Επιτροπής για τη Διοργανική Συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 
29ης Ιουνίου 2011 για τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά ζητήματα και στη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, για την αρχή 
του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος LIFE, 
ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο ποσοστού 
1% του συνολικού προϋπολογισμού που 
αποτελεί την προνομιακή αναφορά κατά 
την έννοια του σημείου 17 της πρότασης 
της Επιτροπής για τη Διοργανική 
Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011 για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά ζητήματα 
και στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, 
για την αρχή του προϋπολογισμού μέσα 
στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του μεριδίου του προϋπολογισμού LIFE του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ είναι 
σκόπιμη, με το 1% να εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα μέτριο ύψος σε σχέση με τις 
προκλήσεις. Η προτεινόμενη αύξηση αποσκοπεί ιδίως να συμβάλει στην ενωσιακή 
συγχρηματοδότηση της διαχείρισης των περιοχών Natura 2000.

Τροπολογία 64
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος LIFE, 
ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 
3.618 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί 
την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια 
του σημείου 17 της πρότασης της 
Επιτροπής για τη Διοργανική Συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 

(6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος LIFE, 
ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο ποσοστού 
1% του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου που αποτελεί 
την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια 
του σημείου 17 της πρότασης της 
Επιτροπής για τη Διοργανική Συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
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29ης Ιουνίου 2011 για τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά ζητήματα και στη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, για την αρχή 
του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 
29ης Ιουνίου 2011 για τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά ζητήματα και στη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, για την αρχή 
του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 65
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος LIFE, 
ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 
3.618 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί 
την προνομιακή αναφορά κατά την έννοια 
του σημείου 17 της πρότασης της 
Επιτροπής για τη Διοργανική Συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 
29ης Ιουνίου 2011 για τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά ζητήματα και στη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, για την αρχή 
του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(6) Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του 
προγράμματος LIFE πρέπει να 
ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο 1% του 
γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. 
Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός 
καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος LIFE, ένα χρηματοδοτικό 
κονδύλιο ίσο με το 1% του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, ή 
[...] ευρώ, που αποτελεί την προνομιακή 
αναφορά κατά την έννοια του σημείου 17 
της πρότασης της Επιτροπής για τη 
Διοργανική Συμφωνία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής της 
29ης Ιουνίου 2011 για τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά ζητήματα και στη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, για την αρχή 
του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της 
ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Or. pt

Τροπολογία 66
Maurice Ponga
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Λαμβανομένου υπόψη του 
"Μηνύματος της Ρεϋνιόν" του Ιουλίου 
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2008 και σύμφωνα με τα πορίσματα του 
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2011, 
όπου η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να 
προωθούν μια κοινή προσέγγιση ως προς 
την προστασία της φύσης στο σύνολο της 
επικράτειας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων και των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών των 
κρατών μελών, και σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
«Η βιοποικιλότητα, η ασφάλεια ζωής μας 
και το φυσικό μας κεφάλαιο - στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020», στην οποία η 
Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να διευρύνει και να ενθαρρύνει την 
πρωτοβουλία BEST (Biodiversity and 
Ecosystem Services in Territories of 
European Overseas/Βιοποικιλότητα και 
οικοσυστημικές υπηρεσίες στα 
ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη), οι 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα 
προγράμματα της Ένωσης τηρουμένων 
των προϋποθέσεων που έχουν καθορισθεί 
στην σχετική απόφαση σύνδεσης με τα 
υπερπόντια εδάφη και χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 67
Julie Girling, Charles Tannock
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Δυνάμει του άρθρου 58 της 
απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη 
σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα , οι 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη πρέπει να 
είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα LIFE.
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_____________
¹ EE L 314 της 30.11.2001, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 68
Horst Schnellhardt
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη»
(εφεξής ο «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη») 
έχει καθορίσει τα ορόσημα και τις δράσεις 
που απαιτούνται προκειμένου να μπει η 
Ένωση στο δρόμο που οδηγεί στην 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, και 
βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, ο τομέας 
προτεραιότητας «Περιβάλλον και 
αποδοτικότητα των πόρων» θα πρέπει να 
υποστηρίζει την αποτελεσματική 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της Ένωσης από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, ιδίως δε στους 
περιβαλλοντικούς κλάδους που 
καλύπτονται από το χάρτη πορείας που 
οδηγεί σε μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη διασφαλίζοντας την 
ανάπτυξη και ανταλλάσσοντας νέες λύσεις 
και βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, θα 
πρέπει να αποκλείονται εκείνες οι 
δραστηριότητες οικοκαινοτομίας που 
επικαλύπτονται με το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020».

(12) Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη»
(εφεξής ο «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη») 
έχει καθορίσει τα ορόσημα και τις δράσεις 
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν
προκειμένου να μπει η Ένωση στο δρόμο 
που οδηγεί στην αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, και βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, ο 
τομέας προτεραιότητας «Περιβάλλον και 
αποδοτικότητα των πόρων» θα πρέπει να 
υποστηρίζει την αποτελεσματική 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της Ένωσης από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, ιδίως δε στους 
περιβαλλοντικούς κλάδους που 
καλύπτονται από το χάρτη πορείας που 
οδηγεί σε μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη διασφαλίζοντας την 
ανάπτυξη και ανταλλάσσοντας νέες λύσεις 
και βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, θα 
πρέπει να αποκλείονται εκείνες οι 
δραστηριότητες οικοκαινοτομίας που 
επικαλύπτονται με το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020».

Or. de

Τροπολογία 69
Julie Girling
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο τομέας προτεραιότητας
«Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» θα 
πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση της κλιματικής πολιτικής και 
νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως δε 
αναφορικά με την παρακολούθηση και 
την υποβολή εκθέσεων για τα αέρια 
θερμοκηπίου, τις πολιτικές που σχετίζονται
με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων 
γης και τη δασοπονία, το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, την προσπάθεια των 
κρατών μελών για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τη 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές και τα 
καύσιμα, την προστασία του στρώματος 
του όζοντος και τα φθοριούχα αέρια.

(16) Ο τομέας προτεραιότητας
«Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» θα 
πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση της κλιματικής πολιτικής και 
νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως, όπου είναι 
δυνατόν, με την υποστήριξη συνεργειών 
με άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, 
όπως η βιοποικιλότητα, στους τομείς της 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
για τα αέρια θερμοκηπίου, τις πολιτικές 
που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις 
αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία, το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών, την 
προσπάθεια των κρατών μελών για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τη δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, 
τις μεταφορές και τα καύσιμα, την 
προστασία του στρώματος του όζοντος και 
τα φθοριούχα αέρια.

Or. en

Τροπολογία 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αρχικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι ήδη αισθητές στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως, λόγου χάρη οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε 
πλημμύρες και ξηρασίες, και η άνοδος της 
θερμοκρασίας και της στάθμης της 
θάλασσας. Ο τομέας προτεραιότητας
«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» θα 
πρέπει λοιπόν να συμβάλλει στην 
προσαρμογή σε αυτές τις επιπτώσεις που 
αφορούν όλους τους πληθυσμούς, όλους 
τους κλάδους της οικονομίας και όλες τις 

(17) Οι αρχικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι ήδη αισθητές στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως, λόγου χάρη οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε 
πλημμύρες και ξηρασίες, και η άνοδος της 
θερμοκρασίας και της στάθμης της 
θάλασσας. Ο τομέας προτεραιότητας
«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» θα 
πρέπει λοιπόν να συμβάλλει στην 
προσαρμογή σε αυτές τις επιπτώσεις που 
αφορούν όλους τους πληθυσμούς, όλους 
τους κλάδους της οικονομίας και όλες τις 
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περιφέρειες, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα της Ένωσης μέσω 
συγκεκριμένων μέσων και στρατηγικών 
προσαρμογής. Οι δράσεις στον τομέα 
αυτόν θα πρέπει να συμπληρώνουν τις 
δράσεις που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής 
προστασίας.

περιφέρειες, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα του περιβάλλοντος μέσω 
συγκεκριμένων μέσων και στρατηγικών 
προσαρμογής. Οι δράσεις στον τομέα 
αυτόν θα πρέπει να συμπληρώνουν τις 
δράσεις που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής 
προστασίας και να δίνουν έμφαση κυρίως 
σε προσεγγίσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστημα, υποστηρίζοντας τα 
οικονομικώς αποδοτικά συμπληρωματικά 
οφέλη με άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους.

Or. en

Τροπολογία 71
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αρχικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι ήδη αισθητές στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως, λόγου χάρη οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε 
πλημμύρες και ξηρασίες, και η άνοδος της 
θερμοκρασίας και της στάθμης της 
θάλασσας. Ο τομέας προτεραιότητας
«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» θα 
πρέπει λοιπόν να συμβάλλει στην 
προσαρμογή σε αυτές τις επιπτώσεις που 
αφορούν όλους τους πληθυσμούς, όλους 
τους κλάδους της οικονομίας και όλες τις 
περιφέρειες, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα της Ένωσης μέσω 
συγκεκριμένων μέσων και στρατηγικών 
προσαρμογής. Οι δράσεις στον τομέα 
αυτόν θα πρέπει να συμπληρώνουν τις 
δράσεις που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής 
προστασίας.

(17) Οι αρχικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι ήδη αισθητές στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως, λόγου χάρη οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε 
πλημμύρες και ξηρασίες, και η άνοδος της 
θερμοκρασίας και της στάθμης της 
θάλασσας. Ο τομέας προτεραιότητας
«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» θα 
πρέπει λοιπόν να συμβάλλει στην 
προσαρμογή σε αυτές τις επιπτώσεις που 
αφορούν όλους τους πληθυσμούς, όλους 
τους κλάδους της οικονομίας και όλες τις 
περιφέρειες, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα της Ένωσης μέσω 
συγκεκριμένων μέσων και στρατηγικών 
προσαρμογής. Οι δράσεις στον τομέα 
αυτόν θα πρέπει να συμπληρώνουν τις 
δράσεις που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής 
προστασίας και να στηρίζουν, όπου είναι 
δυνατόν, την οικονομικά αποδοτική 
χρήση των κεφαλαίων δημιουργώντας 
συμπληρωματικά οφέλη με άλλους 
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περιβαλλοντικούς στόχους.

Or. en

Τροπολογία 72
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η πλήρης υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής 
νομοθεσίας και πολιτικής συνδέεται 
άρρηκτα με την επίτευξη καλύτερης 
διακυβέρνησης, τη βελτίωση της 
συμμετοχής των εμπλεκομένων και τη 
διάδοση πληροφοριών. Άρα ο τομέας 
προτεραιότητας «Διακυβέρνηση και 
πληροφόρηση» θα πρέπει και στα δύο 
υποπρογράμματα να στηρίζει την 
ανάπτυξη πλατφορμών και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης και υλοποίησης, και τη 
διασφάλιση της υποστήριξης του κοινού 
και των εμπλεκομένων στις προσπάθειες 
διαμόρφωσης πολιτικής που καταβάλλει η 
Ένωση στους τομείς του περιβάλλοντος 
και του κλίματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει 
να υποστηρίζουν βελτιώσεις ως προς τη 
διάδοση της βάσης γνώσεων, την 
ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή του 
κοινού, την πρόσβαση σε πληροφορίες και 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά ζητήματα.

(18) Η πλήρης υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής 
νομοθεσίας και πολιτικής συνδέεται 
άρρηκτα με την επίτευξη καλύτερης 
διακυβέρνησης, τη βελτίωση της 
συμμετοχής των εμπλεκομένων και τη 
διάδοση πληροφοριών. Άρα ο τομέας 
προτεραιότητας «Διακυβέρνηση και 
πληροφόρηση» θα πρέπει και στα δύο 
υποπρογράμματα να στηρίζει την 
ανάπτυξη πλατφορμών και την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της 
συμμόρφωσης και υλοποίησης, και τη 
διασφάλιση της υποστήριξης του κοινού 
και των εμπλεκομένων στις προσπάθειες 
διαμόρφωσης πολιτικής που καταβάλλει η 
Ένωση στους τομείς του περιβάλλοντος 
και του κλίματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει 
να υποστηρίζουν βελτιώσεις ως προς τη 
διάδοση της βάσης γνώσεων και τις 
βέλτιστες πρακτικές, την 
ευαισθητοποίηση, τη συμμετοχή του 
κοινού, την πρόσβαση σε πληροφορίες και 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά ζητήματα.

Or. en

Τροπολογία 73
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τη βελτίωση της υλοποίησης της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 

(21) Για τη βελτίωση της υλοποίησης της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
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και την επέκταση της ενσωμάτωσης 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε άλλες πολιτικές, το πρόγραμμα LIFE θα 
πρέπει να προωθεί έργα που στηρίζουν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής νομοθεσίας και πολιτικής. Για 
το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», αυτά τα 
έργα θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
αποτελεσματική διαχείριση και εδραίωση 
του δικτύου Natura2000 που 
δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ μέσω της υλοποίησης 
πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της ίδιας 
οδηγίας, της οδηγίας 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 και της νομοθεσίας για τα ύδατα 
και τον αέρα. Αυτά τα έργα, ενώ 
εστιάζονται στα προσδιοριζόμενα θέματα, 
θα αποτελούν ένα μηχανισμό υλοποίησης 
πολλαπλών σκοπών (π.χ. με σκοπό την 
επίτευξη περιβαλλοντικών οφελών και τη 
δημιουργία δυνατοτήτων) που θα επιτρέπει 
την επίτευξη αποτελεσμάτων σε άλλους 
τομείς πολιτικής, ιδίως δε σε σχέση με την 
οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική). 
Αυτοί οι τύποι έργων θα μπορούσαν να 
προβλέπονται σε άλλους περιβαλλοντικούς 
τομείς. Για το υποπρόγραμμα «Δράση για 
το κλίμα», τα έργα αυτά θα πρέπει να 
αφορούν συγκεκριμένα στρατηγικές και 
έργα για το μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. 
Αυτοί οι τύποι έργων θα πρέπει να 
υποστηρίζουν μόνο μια σειρά από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και μέτρα, 

και την επέκταση της ενσωμάτωσης 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε άλλες πολιτικές, το πρόγραμμα LIFE θα 
πρέπει να προωθεί έργα που στηρίζουν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής νομοθεσίας και πολιτικής. Για 
το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», αυτά τα 
έργα θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
αποτελεσματική διαχείριση και εδραίωση 
του δικτύου Natura2000 που 
δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ μέσω της υλοποίησης 
πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της ίδιας 
οδηγίας, της οδηγίας 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 και της νομοθεσίας για τα ύδατα 
και τον αέρα. Αυτά τα έργα, ενώ 
εστιάζονται στα προσδιοριζόμενα θέματα, 
θα αποτελούν ένα μηχανισμό υλοποίησης 
πολλαπλών σκοπών (π.χ. με σκοπό την 
επίτευξη περιβαλλοντικών οφελών και τη 
δημιουργία δυνατοτήτων) που θα επιτρέπει 
την επίτευξη αποτελεσμάτων σε άλλους 
τομείς πολιτικής, ιδίως δε σε σχέση με την 
οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική). 
Αυτοί οι τύποι έργων θα μπορούσαν να 
προβλέπονται σε άλλους περιβαλλοντικούς 
τομείς. Για το υποπρόγραμμα «Δράση για 
το κλίμα», τα έργα αυτά θα πρέπει να 
αφορούν συγκεκριμένα στρατηγικές και 
έργα για το μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. 
Αυτοί οι τύποι έργων θα πρέπει να 
υποστηρίζουν μόνο μια σειρά από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και μέτρα, 
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ενώ άλλες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν εκείνες που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα πρέπει να 
αντλούν κεφάλαια από άλλα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και 
από άλλα εθνικά, περιφερειακά και 
ιδιωτικά κεφάλαια. Η χρηματοδότηση 
μέσω του προγράμματος LIFE θα πρέπει 
να αξιοποιεί συνέργειες και να διασφαλίζει 
τη συνοχή μεταξύ διάφορων κοινοτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, εξασφαλίζοντας 
τη στρατηγική εστίαση στο περιβάλλον και 
στο κλίμα.

ενώ άλλες δραστηριότητες που 
συμπληρώνουν εκείνες που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα πρέπει να 
αντλούν κεφάλαια από άλλα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και 
από άλλα εθνικά, περιφερειακά και 
ιδιωτικά κεφάλαια. Η χρηματοδότηση 
μέσω του προγράμματος LIFE θα πρέπει 
να αξιοποιεί συνέργειες και να διασφαλίζει 
τη συνοχή μεταξύ διάφορων κοινοτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, εξασφαλίζοντας 
τη στρατηγική εστίαση στο περιβάλλον και 
στο κλίμα. Τα ολοκληρωμένα έργα θα 
διευκολύνουν την προσέγγιση των ίσων
ευκαιριών στον τομέα της 
περιβαλλοντικής χρηματοδότησης 
αυξάνοντας την ικανότητά άλλων 
ταμείων για απορρόφηση δαπανών που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα. Λόγω του καινοφανούς χαρακτήρα 
της προσέγγισης των ολοκληρωμένων 
έργων και της έλλειψης ευρείας εμπειρίας 
σε σχέση με την προσέγγιση των 
«ολοκληρωμένων έργων», οι 
εμπλεκόμενοι θα πρέπει, όταν είναι 
αναγκαίο, να λαμβάνουν στήριξη μέσω 
αυξημένου ποσοστού έως 75% 
συγχρηματοδότησης και τεχνικής 
βοήθειας για τη φάση της προετοιμασίας. 
Επιπλέον, μια διαδικασία επιλογής σε δύο 
στάδια θα διευκολύνει τη φάση υποβολής 
αιτήσεων. Οι ανταλλαγές όσον αφορά τις 
επιτυχημένες ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, 
και να περιλαμβάνουν όλους τους 
σχετικούς τομείς της διοίκησης και τους 
εμπλεκόμενους. Βάσει της εμπειρίας των 
πρώτων ετών προγραμματισμού, θα 
πρέπει να αναλυθούν οι παράγοντες που 
καθορίζουν την εύρυθμη λειτουργία και 
την επιτυχία των ολοκληρωμένων έργων. 
Με βάση την εν λόγω ανάλυση και 
ανάλογα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση, θα μπορούσαν
ενδεχομένως να προστεθούν επιπλέον 
τομείς στο πεδίο εφαρμογής των 
ολοκληρωμένων έργων.
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Τροπολογία 74
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Τα ολοκληρωμένα έργα θα πρέπει 
να λειτουργούν ως πρότυπο που στοχεύει 
στη στήριξη των κρατών μελών κατά την 
αποδοτική χρήση των κεφαλαίων και τη 
θέσπιση εποικοδομητικής και συνεχούς 
συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κλάδων 
της διοίκησης προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι μείζονες προκλήσεις 
υλοποίησης. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις 
αυτές υπάρχουν σε ολόκληρη την Ένωση, 
η εμπειρία σε σχέση με το νέο είδος έργων 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
ευρύτερη. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενθαρρύνει κάθε κράτος μέλος να 
υποβάλει τουλάχιστον τρία 
ολοκληρωμένα έργα σε διάφορους τομείς 
κατά την περίοδο προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η φύση των έργων LIFE, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
υποστηρίζουν τις ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις, ως  νέο είδος σχεδίων που 
στοχεύουν στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για 
το περιβάλλον και το κλίμα, απαιτούν την 
ανάληψη δράσης σε ολόκληρη την 
Ένωση και για όλους τους τομείς -
στόχους. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή ενός 
δείκτη κατανομής στη διαδικασία 
επιλογής για τη διευκόλυνση της 
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γεωγραφικής ισορροπίας.

Or. en

Τροπολογία 76
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο 
της ως προς την ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, 
η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
πόρους από το πρόγραμμα LIFE 
προκειμένου να υποστηρίζει την έναρξη, 
την υλοποίηση και την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Ένωσης, 
περιλαμβανομένης και της αγοράς 
υπηρεσιών και αγαθών. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που κατανέμονται 
σε δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει 
του παρόντος κανονισμού καλύπτουν 
επίσης την εταιρική επικοινωνία σχετικά 
με τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ένωσης.

(23) Προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο 
της ως προς την ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, 
η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
πόρους από το πρόγραμμα LIFE 
προκειμένου να υποστηρίζει την έναρξη, 
την υλοποίηση και την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Ένωσης, 
περιλαμβανομένης και της αγοράς 
υπηρεσιών και αγαθών.

Or. en

Τροπολογία 77
Linda McAvan
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο 
της ως προς την ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, 
η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
πόρους από το πρόγραμμα LIFE 
προκειμένου να υποστηρίζει την έναρξη, 
την υλοποίηση και την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 

(23) Προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο 
της ως προς την ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, 
η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
πόρους από το πρόγραμμα LIFE 
προκειμένου να υποστηρίζει την έναρξη, 
την υλοποίηση και την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
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και νομοθεσίας της Ένωσης, 
περιλαμβανομένης και της αγοράς 
υπηρεσιών και αγαθών. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης 
την εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

και νομοθεσίας της Ένωσης, 
περιλαμβανομένης και της αγοράς 
υπηρεσιών και αγαθών. Συγκεκριμένα 
μέτρα πρέπει να ληφθούν για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ 
σε αυτές τις προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
κατανέμονται σε δραστηριότητες 
επικοινωνίας βάσει του παρόντος 
κανονισμού καλύπτουν επίσης την 
εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να προσαρμόσει τις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών τους για να γίνουν 
πιο φιλικές προς τις ΜΜΕ, για παράδειγμα όσον αφορά την προχρηματοδότηση.

Τροπολογία 78
Gerben-Jan Gerbrandy
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο 
της ως προς την ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, 
η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
πόρους από το πρόγραμμα LIFE 
προκειμένου να υποστηρίζει την έναρξη, 
την υλοποίηση και την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Ένωσης, 
περιλαμβανομένης και της αγοράς 
υπηρεσιών και αγαθών. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης 
την εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

(23) Προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο 
της ως προς την ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, 
η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
πόρους από το πρόγραμμα LIFE 
προκειμένου να υποστηρίζει την έναρξη, 
την υλοποίηση και την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Ένωσης, 
περιλαμβανομένης και της αγοράς 
υπηρεσιών και αγαθών. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε 
δραστηριότητες επικοινωνίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης 
την εταιρική επικοινωνία σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.
Επιπλέον, το πρόγραμμα  LIFE θα 
συμβάλει στην υλοποίηση της δράσης 3γ) 
βάσει του στόχου 1 της στρατηγικής για 
τη βιοποικιλότητα της ΕΕ σύμφωνα με 
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την οποία η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
θα διευκολύνουν την εφαρμογή των 
οδηγιών για τη φύση με την παροχή 
ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για 
το δίκτυο Natura 2000 για δικαστές και 
εισαγγελείς , και με την ανάπτυξη 
καλύτερων δυνατοτήτων προώθησης της 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανταποκρίνεται στις συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 79
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η πείρα από προγενέστερα μέσα 
ανέδειξε την ανάγκη προγραμματισμού σε 
πολυετή βάση και εστίασης των 
προσπαθειών σε συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες και συγκεκριμένους τομείς 
δράσης. Τέτοια πολυετή προγράμματα 
εργασιών θα πρέπει να είναι ευέλικτα για 
την επίτευξη των στόχων και σκοπών του 
προγράμματος LIFE, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την απαραίτητη σταθερότητα 
των τομέων προτεραιότητας, προκειμένου 
να επιτρέπουν στους πιθανούς αιτούντες να 
σχεδιάζουν, να συντάσσουν και να 
υποβάλλουν προτάσεις. Από αυτή την 
άποψη τα εν λόγω πολυετή προγράμματα 
εργασιών θα πρέπει να ισχύουν 
τουλάχιστον για δύο έτη, με μη 
εξαντλητικές προτεραιότητες.

(25) Η πείρα από προγενέστερα μέσα 
ανέδειξε την ανάγκη προγραμματισμού σε 
πολυετή βάση και εστίασης των 
προσπαθειών σε συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
προτεραιότητες και συγκεκριμένους τομείς 
δράσης. Τέτοια πολυετή προγράμματα 
εργασιών θα πρέπει να είναι ευέλικτα για 
την επίτευξη των στόχων και σκοπών του 
προγράμματος LIFE, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την απαραίτητη σταθερότητα 
των τομέων προτεραιότητας, προκειμένου 
να επιτρέπουν στους πιθανούς αιτούντες να 
σχεδιάζουν, να συντάσσουν και να 
υποβάλλουν προτάσεις. Από αυτή την 
άποψη τα εν λόγω πολυετή προγράμματα 
εργασιών θα πρέπει να ισχύουν 
τουλάχιστον για τρία έτη, με μη 
εξαντλητικές προτεραιότητες.

Or. en

Τροπολογία 80
Kārlis Šadurskis
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο συγκεκριμένες 
κατηγορίες δαπανών. Προκειμένου να
διασφαλίζεται η αποζημίωση για μη 
επιλέξιμες δαπάνες και να διατηρείται το 
αποτελεσματικό επίπεδο υποστήριξης που 
παρεχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι κατά γενικό κανόνα 70% και σε 
ειδικές περιπτώσεις 80%.

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών. Το ΦΠΑ και οι δαπάνες 
του μόνιμου προσωπικού θα πρέπει να
είναι επιλέξιμα. Προκειμένου να 
διατηρείται το αποτελεσματικό επίπεδο 
υποστήριξης που παρεχεται μέσω του 
προγράμματος LIFE, τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
κατά γενικό κανόνα 70% και σε ειδικές 
περιπτώσεις 80%, σε ειδικές περιπτώσεις 
και 75% για τη Φύση και Βιοποικιλότητα 
στους οικοτόπους προτεραιότητας και τα 
είδη, όπως ορίζονται στην οδηγία 
92/43/ΕΟΚ ή τα είδη πτηνών που 
εξετάζονται στην οδηγία 2009/147/EEC, 
καθώς και για τα είδη και τους 
οικοτόπους που ορίζονται στην οδηγία 
92/43 / ΕΟΚ και δείχνουν δυσμενή 
κατάσταση διατήρησης, σύμφωνα με την 
τελευταία εκτίμηση.

Or. en

Τροπολογία 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο 
συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, χωρίς να διακυβεύεται η 
επιλεξιμότητα του ΦΠΑ και των δαπανών
του μόνιμου προσωπικού όπως ορίζεται 
από τον δημοσιονομικό κανονισμό. 
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αποζημίωση για μη επιλέξιμες δαπάνες 
και να διατηρείται το αποτελεσματικό 
επίπεδο υποστήριξης που παρεχεται μέσω 
του προγράμματος LIFE, τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
κατά γενικό κανόνα 70% και σε ειδικές 
περιπτώσεις 80%.

Προκειμένου να διατηρηθεί το 
αποτελεσματικό επίπεδο στήριξης που 
παρέχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι 65 % κατά γενικό κανόνα και 75 
% - 80% σε ειδικές περιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο 
συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποζημίωση για μη επιλέξιμες δαπάνες και 
να διατηρείται το αποτελεσματικό επίπεδο 
υποστήριξης που παρεχεται μέσω του 
προγράμματος LIFE, τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
κατά γενικό κανόνα 70% και σε ειδικές 
περιπτώσεις 80%.

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, χωρίς να διακυβεύεται η 
επιλεξιμότητα του ΦΠΑ και των δαπανών
για το μόνιμο προσωπικό. Προκειμένου 
να διασφαλίζεται η αποζημίωση για μη 
επιλέξιμες δαπάνες και να διατηρείται το 
αποτελεσματικό επίπεδο υποστήριξης που 
παρεχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι κατά γενικό κανόνα 70% και σε 
ειδικές περιπτώσεις 80%.

Or. en

Τροπολογία 83
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
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εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο συγκεκριμένες 
κατηγορίες δαπανών. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποζημίωση για μη 
επιλέξιμες δαπάνες και να διατηρείται το 
αποτελεσματικό επίπεδο υποστήριξης που 
παρεχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι κατά γενικό κανόνα 70% και σε 
ειδικές περιπτώσεις 80%.

εφάπαξ ποσών, χωρίς να διακυβεύεται η 
επιλεξιμότητα του ΦΠΑ και των δαπανών 
για το μόνιμο προσωπικό και η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να εστιάζεται σε 
πιο συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποζημίωση για μη επιλέξιμες δαπάνες και 
να διατηρείται το αποτελεσματικό επίπεδο 
υποστήριξης που παρεχεται μέσω του 
προγράμματος LIFE, τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
κατά γενικό κανόνα 70% και σε ειδικές 
περιπτώσεις 80%.

Or. en

Τροπολογία 84
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο συγκεκριμένες 
κατηγορίες δαπανών. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποζημίωση για μη 
επιλέξιμες δαπάνες και να διατηρείται το 
αποτελεσματικό επίπεδο υποστήριξης που 
παρεχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι κατά γενικό κανόνα 70% και σε 
ειδικές περιπτώσεις 80%.

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο συγκεκριμένες 
κατηγορίες δαπανών. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποζημίωση για μη 
επιλέξιμες δαπάνες και να διατηρείται το 
αποτελεσματικό επίπεδο υποστήριξης που 
παρεχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι κατά γενικό κανόνα 70% και σε 
ειδικές περιπτώσεις 90%.

Or. en

Τροπολογία 85
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των 
κοινοτικών κεφαλαίων και να 
διασφαλίζεται προστιθέμενη αξία για την 
Ευρώπη, θα πρέπει να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία έγκρισης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων 
επιλεξιμότητας για την επιλογή έργων, 
κριτηρίων για την εφαρμογή γεωγραφικής 
εξισορρόπησης σε «ολοκληρωμένα έργα», 
καθώς και δεικτών επιδόσεων που ισχύουν 
για συγκεκριμένες θεματικές 
προτεραιότητας. Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό η Επιτροπή να προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(30) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή αξιολόγηση της 
χρησιμοποίησης των κοινοτικών 
κεφαλαίων, θα πρέπει να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία έγκρισης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων 
επιλεξιμότητας για την επιλογή έργων και 
δεικτών επιδόσεων που ισχύουν για 
συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητας. 
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Επιτροπή να 
προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 86
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ως «έργα βέλτιστων πρακτικών» 
νοούνται έργα που εφαρμόζουν 
κατάλληλες, οικονομικά αποδοτικές, 
τελευταίου τύπου τεχνικές, μεθόδους και 
προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 
συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου·

(γ) ως «έργα βέλτιστων πρακτικών» 
νοούνται έργα που εφαρμόζουν 
κατάλληλες, τεχνικές, μεθόδους και 
προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 
συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου·

Or. pt
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Τροπολογία 87
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «ολοκληρωμένα έργα» νοούνται 
έργα που υλοποιούν με βιώσιμο τρόπο, σε 
εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως 
περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή ή εθνική
κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα που απαιτούνται 
από συγκεκριμένη περιβαλλοντική ή 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης, 
σύμφωνα με άλλες πράξεις της Ένωσης ή 
που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές 
κρατών μελών·

(δ) ως «ολοκληρωμένα έργα» νοούνται 
έργα που υλοποιούν με βιώσιμο τρόπο,
λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική 
και κλιματική νομοθεσία και πολιτική της 
Ένωσης, κυρίως στους τομείς της φύσης, 
των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα 
και του μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, 
σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως,
περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή, εθνική
ή διακρατική κλίμακα, στρατηγικές ή έργα 
για το περιβάλλον ή το κλίμα που 
απαιτούνται από συγκεκριμένη 
περιβαλλοντική ή κλιματική νομοθεσία της 
Ένωσης, σύμφωνα με άλλες πράξεις της 
Ένωσης ή που έχουν αναπτυχθεί από τις 
αρχές κρατών μελών. Τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα στοχεύουν στην προώθηση 
του συντονισμού και την κινητοποίηση 
και άλλων σχετικών χρηματοδοτικών 
πόρων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «ολοκληρωμένα έργα» νοούνται 
έργα που υλοποιούν με βιώσιμο τρόπο, σε 
εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως 
περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή ή εθνική 
κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα που απαιτούνται
από συγκεκριμένη περιβαλλοντική ή 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης, 
σύμφωνα με άλλες πράξεις της Ένωσης ή 
που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές 

(δ) ως «ολοκληρωμένα έργα» νοούνται 
έργα που υλοποιούν με βιώσιμο τρόπο, σε 
εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως 
περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή ή εθνική 
κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα κυρίως σε ένα ή 
περισσότερους τομείς της φύσης, των 
υδάτων, των αποβλήτων του αέρα και 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή σε αυτή, όπως 
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κρατών μελών· απαιτείται από τη συγκεκριμένη 
περιβαλλοντική ή κλιματική νομοθεσία της 
Ένωσης, σύμφωνα με άλλες πράξεις της 
Ένωσης ή που έχουν αναπτυχθεί από τις 
αρχές κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 89
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β-Α) Υποστήριξη της διαχείρισης των 
περιοχών που περιλαμβάνονται στο 
δίκτυο Natura 2000 και της διατήρησης 
των φυσικών αξιών που περιέχονται σε 
αυτά, ιδίως των ειδών και οικοτόπων 
προτεραιότητας, βάσει της νομοθεσίας 
της ΕΕ 

Or. pt

Τροπολογία 90
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα LIFE 
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην 
επίτευξη των στόχων και σκοπών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα LIFE 
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην 
επίτευξη των στόχων και σκοπών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και του 
Ενεργειακού Χάρτη Πορείας έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 91
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αποδοτέες περιβαλλοντικές και (α) αποδοτέες περιβαλλοντικές και 
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κλιματικές βελτιώσεις, όσον αφορά το 
στόχο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της 
παραγράφου 1. Σε σχέση με το στόχο που 
αφορά τη συμβολή στην ανάσχεση και 
αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, 
οι αποδοτέες περιβαλλοντικές βελτιώσεις 
μετρούνται μέσω του ποσοστού του 
δικτύου Natura2000 που αποκαθίσταται ή 
τίθεται υπό επαρκή διαχείριση, της 
επιφάνειας των υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων που αποκαθίστανται, 
καθώς και του αριθμού και του τύπου των 
οικοτόπων και των ειδών των οποίων η 
κατάσταση διατήρησης βελτιώνεται 
στοχευμένα·

κλιματικές βελτιώσεις, όσον αφορά το 
στόχο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της 
παραγράφου 1. Σε σχέση με το στόχο που 
αφορά τη συμβολή στην ανάσχεση και 
αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, 
οι αποδοτέες περιβαλλοντικές βελτιώσεις 
μετρούνται μέσω του ποσοστού του 
δικτύου Natura2000 που αποκαθίσταται ή 
τίθεται υπό επαρκή διαχείριση, της 
επιφάνειας των υπηρεσιών 
οικοσυστημάτων που αποκαθίστανται ή 
επαναδημιουργούνται, καθώς και του 
αριθμού και του τύπου των οικοτόπων και 
των ειδών των οποίων η κατάσταση 
διατήρησης βελτιώνεται στοχευμένα·

Or. sl

Τροπολογία 92
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) μία εξαμηνιαία αξιολόγηση του 
οικονομικού οφέλους που επιτυγχάνεται 
μέσω της χρηματοδότησης από το 
πρόγραμμα LIFE για τη διατήρηση ή τη 
βελτίωση των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων και των άλλων 
οικονομικών παράπλευρων οφελών του 
προγράμματος

Or. en

Τροπολογία 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30 σχετικά με τους δείκτες 
επιδόσεων προκειμένου να εφαρμοστούν 
στις θεματικές προτεραιότητες, όπως αυτές 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30 που αποσαφηνίζει τα σχετικά 
με τους δείκτες επιδόσεων προκειμένου να 
εφαρμοστούν στις θεματικές 
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ορίζονται στα πολυετή προγράμματα 
εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 24.

προτεραιότητες, όπως αυτές ορίζονται στα 
πολυετή προγράμματα εργασιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 24.

Or. en

Τροπολογία 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
καθορίζεται σε 3.618.000.000 ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
καθορίζεται σε 1 % του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του μεριδίου του προϋπολογισμού LIFE του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ είναι 
σκόπιμη, με το 1% να εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα μέτριο ύψος σε σχέση με τις 
προκλήσεις. Η προτεινόμενη αύξηση αποσκοπεί ιδίως να συμβάλει στην ενωσιακή 
συγχρηματοδότηση της διαχείρισης των περιοχών Natura 2000.

Τροπολογία 95
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
καθορίζεται σε 3.618.000.000 ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
καθορίζεται σε 1% του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 96
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
καθορίζεται σε 3.618.000.000 ευρώ.

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
καθορίζεται σε (...) ευρώ.

Or. pt

Τροπολογία 97
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάλυση του προϋπολογισμού για τα 
υποπρογράμματα έχει ως εξής:

διαγράφεται

(a) Το ποσό των 2.713.500.000 ευρώ από 
το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·
(b) Το ποσό των 904.500.000 ευρώ από το 
συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Κλιματική 
δράση».

Or. en

Τροπολογία 98
Gerben-Jan Gerbrandy
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το ποσό των 2.713.500.000 ευρώ από 
το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·

(α) Το ποσό των 2.894.400.000 ευρώ, που
ανέρχεται σε περίπου 80% του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται αύξηση της αναλογίας του LIFE που είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα LIFE μπορεί να κάνει μια επαρκή συνεισφορά στις δαπάνες 
διαχείρισης του Natura 2000. Στον τομέα της Δράσης για το Κλίμα είναι διαθέσιμες άλλες 
πηγές χρηματοδότησης , και πρέπει να εφαρμοστούν μηχανισμοί βασισμένοι στην αγορά ή 
προσεγγίσεις του τύπου "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Τροπολογία 99
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το ποσό των 2.713.500.000 ευρώ από 
το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·

(α) 75% από το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διατίθεται για το 
υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·

Or. en

Τροπολογία 100
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το ποσό των 2.713.500.000 ευρώ από 
το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·

α) Το ποσό των (...) ευρώ από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 διατίθεται για το 
υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·

Or. pt

Τροπολογία 101
Gerben-Jan Gerbrandy
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Το ποσό των 904.500.000 ευρώ από το 
συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Κλιματική δράση».

(β) Το ποσό των 723.600.000 ευρώ, που
ανέρχεται σε περίπου 20% του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Κλιματική δράση»·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αύξηση της αναλογίας του LIFE που είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα LIFE μπορεί να κάνει μια επαρκή συνεισφορά στις δαπάνες 
διαχείρισης του Natura 2000. Στον τομέα της Δράσης για το Κλίμα είναι διαθέσιμες άλλες 
πηγές χρηματοδότησης , και πρέπει να εφαρμοστούν μηχανισμοί βασισμένοι στην αγορά ή 
προσεγγίσεις του τύπου "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Τροπολογία 102
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Το ποσό των 904.500.000 ευρώ από το 
συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Κλιματική δράση».

(β) 25% από το συνολικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διατίθεται για το 
υποπρόγραμμα «Κλιματική δράση».

Or. en

Τροπολογία 103
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Το ποσό των 904.500.000 ευρώ από το 
συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται 
για το υποπρόγραμμα «Κλιματική δράση».

β) Το ποσό των (...) ευρώ από το συνολικό 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 διατίθεται για το 
υποπρόγραμμα «Κλιματική δράση».

Or. pt

Τροπολογία 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τουλάχιστον το 85% των πόρων του 
προϋπολογισμού για το πρόγραμμα LIFE 
θα διατίθεται για έργα που 



PE492.686v01-00 28/79 AM\906961EL.doc

EL

χρηματοδοτούνται μέσω επιδοτήσεων 
δράσης.

Or. en

Τροπολογία 105
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα ολοκληρωμένα έργα δεν θα 
λαμβάνουν χρηματοδότηση άνω του 30% 
του συνολικού προϋπολογισμού του 
προγράμματος LIFE.

Or. en

Τροπολογία 106
Julie Girling, Charles Tannock
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα 
LIFE

Συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών και τρίτων χωρών στο πρόγραμμα 
LIFE

Or. en

Τροπολογία 107
Maurice Ponga
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα 
LIFE

Συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών και των ων χωρών στο 
πρόγραμμα LIFE

Or. fr

Τροπολογία 108
Julie Girling, Charles Tannock
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες:

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες και εδάφη:

Or. en

Τροπολογία 109
Maurice Ponga
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες:

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες και εδάφη:

Or. fr

Τροπολογία 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες:

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες και εδάφη:

Or. en

Τροπολογία 111
Maurice Ponga
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
απαριθμούνται στην απόφαση 
2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη σύνδεση 
των χωρών και εδαφών

Or. fr
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Τροπολογία 112
Julie Girling, Charles Tannock
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
αναφέρονται στην Απόφαση 
2001/822/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
αναφέρονται στην Απόφαση 
2001/822/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προωθήσει και να υποστηρίξει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) τόσο στην στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 
2020, όσο και στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης (2001/822/ΕΚ). Επιπλέον, η ίδια η 
Επιτροπή πρότεινε το άνοιγμα του LIFE σε γειτονικές χώρες, τρίτες χώρες, και στις γαλλικές 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει λοιπόν να είναι προσβάσιμο στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) λαμβάνοντας υπόψη  αυτές τις δεσμεύσεις και την συχνά 
μοναδική και πλούσια βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.

Τροπολογία 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) υπερπόντιες χώρες και εδάφη της 
Ένωσης που αναφέρονται στην Απόφαση 
2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 115
Maurice Ponga
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω συμμετοχή θα υλοποιείται 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις αντίστοιχες διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που θεσπίζουν τις 
γενικές αρχές για τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα της Ένωσης.

Η εν λόγω συμμετοχή θα υλοποιείται 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην απόφαση για τη σύνδεση 
των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και 
τις διάφορες διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που θεσπίζουν τις γενικές αρχές 
για τη συμμετοχή αυτών των χωρών και 
εδαφών στα προγράμματα της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 116
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ του 
προγράμματος LIFE και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), και την 
υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος 
LIFE. Σε επίπεδο Ένωσης, ο συντονισμός 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
(κανονισμός ΚΣΠ).

3. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ανάλογα με την περίπτωση,
το συντονισμό μεταξύ του προγράμματος 
LIFE και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), καθώς και με τη 
θέσπιση των πλαισίων δράσης 
προτεραιότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και την 
υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος 
LIFE. Σε επίπεδο Ένωσης, ο συντονισμός 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στο 



PE492.686v01-00 32/79 AM\906961EL.doc

EL

άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
(κανονισμός ΚΣΠ).

Or. en

Τροπολογία 117
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ του 
προγράμματος LIFE και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), και την 
υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος 
LIFE. Σε επίπεδο Ένωσης, ο συντονισμός 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
(κανονισμός ΚΣΠ).

3. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, εάν είναι δυνατόν, το 
συντονισμό μεταξύ του προγράμματος 
LIFE και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), και την 
υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος 
LIFE. Σε επίπεδο Ένωσης, ο συντονισμός 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
(κανονισμός ΚΣΠ).

Or. en

Τροπολογία 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ του 
προγράμματος LIFE και του Ευρωπαϊκού 

3. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευθύνες 
τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη με 
ενεργό και συντονισμένο τρόπο 
προσπαθούν να προωθήσουν τον
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Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), και την 
υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος 
LIFE. Σε επίπεδο Ένωσης, ο συντονισμός 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
(κανονισμός ΚΣΠ).

συντονισμό μεταξύ του προγράμματος 
LIFE και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), και την 
υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος 
LIFE. Σε επίπεδο Ένωσης, ο συντονισμός 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
(κανονισμός ΚΣΠ).

Or. en

Τροπολογία 119
Jutta Haug
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ορατότητα του προγράμματος LIFE

Ο κύριος δικαιούχος και οι 
συμπράττοντες δικαιούχοι θα 
δημοσιοποιούν το έργο του 
προγράμματος LIFE και τα 
αποτελέσματά του, αναφέροντας πάντα 
την ληφθείσα υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λογότυπος του 
LIFE, που απεικονίζεται στο παράρτημα, 
θα χρησιμοποιείται για όλες τις 
δραστηριότητες επικοινωνίας και θα 
εμφανίζεται στους πίνακες ανακοινώσεων 
σε στρατηγικά σημεία ορατά στο κοινό. 
Όλα τα βιώσιμα αγαθά που αποκτήθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
πρέπει να φέρουν το λογότυπο LIFE, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την 
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Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογότυπος του LIFE ήταν πολύ επιτυχής όσον αφορά την εξασφάλιση της προβολής της 
χρηματοδότησης της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος και έχει αναδείξει 
την συμβολή της Ένωσης στη διατήρηση της φύσης και σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες.  
Επομένως, είναι λογικό να αναφερθεί ο λογότυπος του LIFE στον κανονισμό.

Τροπολογία 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Οι τομείς που καλύπτονται από 

ολοκληρωμένα έργα
Τα ολοκληρωμένα έργα εστιάζουν 
πρωτίστως στους τομείς της φύσης, των 
υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, 
καθώς και του μετριασμού των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν.  Ανάλογα με 
τις επιδόσεις τους, μετά τη 
μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 
27, παράγραφος 2 και ανάλογα με τα 
διαθέσιμα κεφάλαια, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 30 σε σχέση με την προσθήκη 
τομέων που θα καλύπτονται από τα 
ολοκληρωμένα έργα, όπως το χερσαίο, το 
θαλάσσιο ή το αστικό περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 121
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγκεκριμένοι τομείς προτεραιότητας του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον»

Συγκεκριμένοι τομείς προτεραιότητας του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον»

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. sl

Τροπολογία 122
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 50% των 
δημοσιονομικών πόρων που 
κατανέμονται σε έργα υποστηριζόμενα 
μέσω επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης 
και της βιοποικιλότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 50% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

2. Τουλάχιστον το 75% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

(Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος 1)
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος LIFE ώστε 
να αντιπροσωπεύει το 1% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, η αύξηση δε αυτή 
προορίζεται κυρίως να συμβάλει στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000.

Τροπολογία 124
Gerben-Jan Gerbrandy
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 50% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

2. Τουλάχιστον το 75% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισμού LIFE που αφιερώνεται στη βιοποικιλότητα είναι 
αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα LIFE μπορεί να εκπληρώσει το 20% των 
χρηματοδοτικών αναγκών του δικτύου Natura 2000 (υπολογίζονται σε 5,8 δις € ανά έτος)

Τροπολογία 125
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 50% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

2. Τουλάχιστον το 60% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

Or. en
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Τροπολογία 126
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 50% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

2. Τουλάχιστον το 60% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

Or. pt

Τροπολογία 127
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η υποστήριξη της εφαρμογής, 
ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική 
και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους 
τομείς των υδάτων, των αποβλήτων και 
του αέρα·

(β) η υποστήριξη της εφαρμογής, 
ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική 
και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους 
τομείς των υδάτων, των αποβλήτων και 
του αέρα και του εδάφους·

Or. en

Τροπολογία 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η υποστήριξη της εφαρμογής, 
ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική 

(β) η υποστήριξη της εφαρμογής, 
ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική 
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και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους 
τομείς των υδάτων, των αποβλήτων και 
του αέρα·

και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους 
τομείς των υδάτων, των αποβλήτων του 
αέρα και του θορύβου·

Or. en

Τροπολογία 129
Horst Schnellhardt
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η προώθηση και συμβολή για την 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και 
την επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής·

(γ) η προώθηση και συμβολή για την 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την
υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία της 
Ένωσης σε όλα τα κράτη μέλη και την 
επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 130
Thomas Ulmer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η προώθηση και συμβολή για την 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και 
την επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής·

(γ) η προώθηση και συμβολή για την 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και 
την επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πολιτικής επιδότησης με πόρους του LIFE.

Τροπολογία 131
Thomas Ulmer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη 
διεύρυνση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις και στην 
εφαρμογή πολιτικών.

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μπορούν συνήθως να συγκεντρώνουν πόρους με επιτυχία. Οι πόροι 
του LIFE είναι πολύ περιορισμένοι, και ως εκ τούτου, πρέπει να επενδύονται κυρίως στη 
βελτίωση της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, ουσιαστικά 
και επί τόπου τα περιβαλλοντικά έργα (η αποτυχία των περισσότερων έργων οφείλεται στην 
κακοδιαχείριση).

Τροπολογία 132
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη 
διεύρυνση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις και στην 
εφαρμογή πολιτικών.

δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη 
διεύρυνση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις και στην 
εφαρμογή πολιτικών, και η προώθηση της 
ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα 
των πολιτών που απορρέουν από την 
Σύμβαση Aarhus.

Or. en

Τροπολογία 133
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) η προώθηση της στοχοθετημένης 
διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου 
στους ενδιαφερόμενους παράγοντες και 
πιθανούς μελλοντικούς υποψηφίους· η 
διάδοση θα πρέπει να αφορά τις πιο 
κατάλληλες για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο περιοχές, που είναι πιο 
πιθανό να επωφεληθούν από την 
ανταλλαγή θετικών εμπειριών.

Or. en

Τροπολογία 134
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής· – Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. sl

Τροπολογία 135
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο 
τομέας προτεραιότητας «Μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής» περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα τους εξής ειδικούς στόχους:

Με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο 
τομέας προτεραιότητας «Μετριασμός της 
κλιματικής αλλαγής», υποστηρίζoντας 
συγχρόνως, όπου είναι δυνατόν, 
συνέργειες με άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους, όπως η βιοποικιλότητα,
περιλαμβάνει συγκεκριμένα τους εξής 
ειδικούς στόχους:

Or. en



AM\906961EL.doc 41/79 PE492.686v01-00

EL

Τροπολογία 136
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με σκοπό τη συμβολή στην υποστήριξη 
των προσπαθειών που οδηγούν σε 
αυξημένη ανθεκτικότητα στην κλιματική 
αλλαγή, ο τομέας προτεραιότητας
«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα τους εξής 
ειδικούς στόχους:

Με σκοπό τη συμβολή στην υποστήριξη 
των προσπαθειών που οδηγούν σε 
αυξημένη ανθεκτικότητα στην κλιματική 
αλλαγή, ο τομέας προτεραιότητας
«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», 
υποστηρίζοντας συγχρόνως, όπου είναι 
δυνατόν, συνέργειες με άλλους 
περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η 
βιοποικιλότητα, περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα τους εξής ειδικούς στόχους:

Or. en

Τροπολογία 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμβολή στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης και 
της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, 
δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων 
πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων 
πρακτικών και λύσεων για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

(α) τη συμβολή στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης και 
της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των 
συνεργειών με άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους, πχ τη βιοποικιλότητα, και μέσω 
της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 
προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης
που βασίζονται στο οικοσύστημα, 
βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 138
Thomas Ulmer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η προώθηση της ευαισθητοποίησης για 
κλιματικά ζητήματα, περιλαμβανομένης 
της εξασφάλισης υποστήριξης από μέρους 
του κοινού και των εμπλεκομένων στη 
διαμόρφωση πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα του κλίματος, και η προώθηση της 
κατάρτισης όσον αφορά τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

(α) η προώθηση της ευαισθητοποίησης για 
κλιματικά ζητήματα και κρίσιμης 
σημασίας, περιλαμβανομένης της 
υποστήριξης από μέρους του κοινού και 
των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση 
πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του 
κλίματος, και η προώθηση της κατάρτισης 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 139
Thomas Ulmer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η προώθηση και συμβολή για 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης και την 
επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής·

(γ) η προώθηση και συμβολή για 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης και την 
επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πολιτικής επιδότησης με πόρους του LIFE.

Τροπολογία 140
Thomas Ulmer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
κλιματικής διακυβέρνησης, με τη 
διεύρυνση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις και στην 
εφαρμογή πολιτικών.

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
κλιματικής διακυβέρνησης·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μπορούν συνήθως να συγκεντρώνουν πόρους με επιτυχία. Το LIFE 
είναι πολύ περιορισμένο. Οι πόροι του LIFE πρέπει να επενδύονται κυρίως στη βελτίωση της 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, 
ούτως ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, ουσιαστικά και επί τόπου τα 
περιβαλλοντικά έργα (η αποτυχία των περισσότερων έργων οφείλεται στην κακοδιαχείριση).

Τροπολογία 141
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) η προώθηση της στοχοθετημένης 
διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου 
στους ενδιαφερόμενους παράγοντες και 
πιθανούς μελλοντικούς υποψηφίους· η 
διάδοση θα πρέπει να αφορά τις πιο 
κατάλληλες για το συγκεκριμένο 
αντικείμενο περιοχές, που είναι πιο 
πιθανό να επωφεληθούν από την 
ανταλλαγή θετικών εμπειριών.

Or. en

Τροπολογία 142
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη 
ενός από τους στόχους του προγράμματος 
LIFE που ορίζονται στο άρθρο 3·

(α) είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη 
ενός τουλάχιστον από τους στόχους του 
προγράμματος LIFE που ορίζονται στο 
άρθρο 3·

Or. en

Τροπολογία 143
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) διασφαλίζουν μια οικονομικά 
αποδοτική προσέγγιση και είναι τεχνικώς 
και οικονομικώς συναφή·

(β) διασφαλίζουν μια οικονομικά 
αποδοτική προσέγγιση και είναι τεχνικώς 
και οικονομικώς συναφή, επιτυγχάνοντας 
τουλάχιστον τα ελάχιστα κριτήρια 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 144
Thomas Ulmer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) είναι πολιτικά ουδέτερα.

Or. de

Τροπολογία 145
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30, σχετικά με τον καθορισμό 
των προϋποθέσεων εφαρμογής του 
κριτηρίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), προκειμένου να 
προσαρμοστεί το κριτήριο στους 
συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 9 και 13.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 146
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2



AM\906961EL.doc 45/79 PE492.686v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ει δυνατόν, τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
LIFE προωθούν συνέργειες μεταξύ 
διάφορων στόχων, καθώς και τη χρήση 
πράσινων δημόσιων συμβάσεων

2. Ει δυνατόν, τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
LIFE προωθούν τη χρήση πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων και συνέργειες 
μεταξύ διάφορων στόχων. Έργα που 
αποσκοπούν να παράσχουν τέτοιες 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων στόχων, 
θα έχουν προτεραιότητα κατά τη φάση 
ανάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 147
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2-Α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ισορροπία στην κατανομή μεταξύ των 
κρατών μελών της χρηματοδότησης του 
προγράμματος LIFE, με τον καθορισμό 
ενδεικτικών εθνικών κονδυλίων για κάθε 
κράτος μέλος για την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού. Εάν είναι απαραίτητο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους, σε 
συνεργασία με τις εθνικές  και / η 
περιφερειακές αρχές, η Επιτροπή παρέχει 
ειδική τεχνική βοήθεια, ιδίως για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των έργων, 
στα κράτη μέλη των οποίων η 
χρηματοδότηση που χορηγήθηκε κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
2007-2013 δεν ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες των ενδεικτικών εθνικών 
τους κονδυλίων.

Or. pt

Τροπολογία 148
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
αναλογική κατανομή όλων των έργων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18, θεσπίζοντας 
ενδεικτικές ετήσιες εθνικές επιχορηγήσεις 
για τις περιόδους 2014-2017 και 2018-
2020, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) πληθυσμός:
(i) ο συνολικός πληθυσμός κάθε κράτους 
μέλους. Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται με 
συντελεστή 50 %·
και
(ii) η πυκνότητα πληθυσμού κάθε 
κράτους μέλους, μέχρις ενός ορίου που 
αντιστοιχεί στο διπλάσιο της μέσης 
πυκνότητας πληθυσμού της Ένωσης. Το 
κριτήριο αυτό σταθμίζεται με συντελεστή 
5 %·
(β) φύση και βιοποικιλότητα:
(i) η συνολική έκταση των τόπων 
κοινοτικής σημασίας σε κάθε κράτος 
μέλος, εκφρασμένη ως ποσοστό της 
συνολικής έκτασης των τόπων κοινοτικής 
σημασίας. Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται 
με συντελεστή 25 %·
και
(ii) η αναλογία της επικράτειας ενός 
κράτους μέλους που καλύπτεται από 
τόπους κοινοτικής σημασίας προς το 
ποσοστό του κοινοτικού εδάφους που 
καλύπτεται από τόπους κοινοτικής 
σημασίας. Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται 
με συντελεστή 20 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διατηρεί τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό LIFE +. 

Τροπολογία 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ολοκληρωμένα έργα που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ) περιλαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, τους εμπλεκομένους και 
προάγουν, ει δυνατόν, το συντονισμό με 
άλλες κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης 
και την κινητοποίηση των πηγών αυτών.

Τα ολοκληρωμένα έργα που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ) είναι προσιτά 
και περιλαμβάνουν τους εμπλεκομένους σε 
όλα τα στάδια και προάγουν, ει δυνατόν, 
το συντονισμό με άλλες κοινοτικές πηγές 
χρηματοδότησης και την κινητοποίηση των 
πηγών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ολοκληρωμένα έργα που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ) περιλαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, τους εμπλεκομένους και 
προάγουν, ει δυνατόν, το συντονισμό με 
άλλες κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης 
και την κινητοποίηση των πηγών αυτών.

Τα ολοκληρωμένα έργα που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ) περιλαμβάνουν, 
κατά περίπτωση, τους εμπλεκομένους και 
προάγουν, ει δυνατόν, το συντονισμό με 
άλλες κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης 
και την κινητοποίηση των πηγών αυτών.
Από το ποσό που προορίζεται για 
επιδοτήσεις δράσης, έως 20% θα 
διατίθεται για ολοκληρωμένα έργα.

Or. en

Τροπολογία 151
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης ολοκληρωμένων έργων. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

διαγράφεται
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το άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 152
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης ολοκληρωμένων έργων. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης ολοκληρωμένων έργων. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης ολοκληρωμένων έργων. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 155
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
ολοκληρωμένων έργων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού των
προσπαθειών κατά τη διαδικασία επιλογής 
και ανάθεσης ολοκληρωμένων έργων και 
παραδοσιακών έργων.

Or. en

Τροπολογία 156
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
ολοκληρωμένων έργων. Η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού των
προσπαθειών κατά τη διαδικασία ανάθεσης
όλων των ολοκληρωμένων έργων. Η 
Επιτροπή εξασφαλίζει την αναλογική 
κατανομή των έργων θεσπίζοντας 
ενδεικτικές ετήσιες εθνικές επιχορηγήσεις 
για τις περιόδους 2014-2017 και 2018-
2020· τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση 
για τα ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο 
των εθνικών τους κατανομών.

Or. en

Τροπολογία 157
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης ολοκληρωμένων έργων. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

Η Επιτροπή μόνο κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης των ολοκληρωμένων έργων
διασφαλίζει τη γεωγραφική εξισορρόπηση 
σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και 
του επιμερισμού προσπαθειών
διανέμοντας ορισμένο αριθμό
ολοκληρωμένων έργων κατά κράτος 
μέλος για την περίοδο προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 158
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική Η Επιτροπή διασφαλίζει τη γεωγραφική 
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εξισορρόπηση σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού 
προσπαθειών κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
ολοκληρωμένων έργων. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 30, σχετικά με τα κριτήρια 
εφαρμογής γεωγραφικής εξισορρόπησης 
σε κάθε θεματικό τομέα που αναφέρεται 
στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

εξισορρόπηση ανάλογα με την έκταση του 
δικτύου Natura 2000 και σύμφωνα με τις 
αρχές της αλληλεγγύης και του 
επιμερισμού προσπαθειών κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης ολοκληρωμένων 
έργων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 30, σχετικά με τα 
κριτήρια εφαρμογής γεωγραφικής 
εξισορρόπησης σε κάθε θεματικό τομέα 
που αναφέρεται στο άρθρο 218 στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 159
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια αναλογική διανομή όλων των τύπων 
των έργων θα  εξασφαλίζεται με τον 
καθορισμό ενδεικτικών ετήσιων εθνικών 
κατανομών, με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:
(1) Περιβάλλον : υπο-πρόγραμμα:
(α) Πληθυσμός:
(i) ο συνολικός πληθυσμός κάθε κράτους 
μέλους. Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται με 
συντελεστή 45 %·
(ii) η πυκνότητα πληθυσμού κάθε 
κράτους μέλους, μέχρις ενός ορίου που 
αντιστοιχεί στο διπλάσιο της μέσης 
πυκνότητας πληθυσμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται 
με συντελεστή 5 %.
(β) Φύση και βιοποικιλότητα:
(i) η συνολική έκταση των τόπων 
κοινοτικής σημασίας σε κάθε κράτος 
μέλος, εκφρασμένη σε ποσοστό της 
συνολικής έκτασης των τόπων κοινοτικής 
σημασίας. Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται 
με συντελεστή 25 %·
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(ii) η συνολική έκταση των τόπων 
κοινοτικής σημασίας για τα είδη 
προτεραιότητας και τύπους οικοτόπων 
για κάθε κράτος μέλος, εκφρασμένη ως 
ποσοστό της συνολικής έκτασης των 
τόπων κοινοτικής σημασίας.  Το κριτήριο 
αυτό σταθμίζεται με συντελεστή 25 %·
(2) Δράση για το κλίμα : υπο-πρόγραμμα:
(α) Επιπτώσεις των κλιματικών πιέσεων. 
Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται με 
συντελεστή 50 %.
(β) Φυσικές εστίες απορρόφησης 
διοξειδίου του άνθρακα ως ποσοστό του 
κοινοτικού εδάφους κάθε κράτους 
μέλους. Το κριτήριο αυτό σταθμίζεται με 
συντελεστή 30 %.
(γ) Προβλεπόμενη αύξηση του μεριδίου 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα. Το κριτήριο αυτό 
σταθμίζεται με συντελεστή 20 %.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το 2007, ο κανονισμός  LIFE + εισήγαγε ενδεικτικές εθνικές κατανομές, προς βελτίωση 
των επιπτώσεων της κατανομής του προγράμματος.  Η τροπολογία αυτή επαναφέρει εθνικές 
κατανομές για όλους τους τύπους έργων (ολοκληρωμένα έργα καθώς και παραδοσιακά έργα) 
και καθορίζει τους διορθωτικούς συντελεστές για κάθε θεματική περιοχή. Μπορεί να 
χρησιμεύσει ως μέσο προσανατολισμού στο πόσο αποτελεσματικά είναι τα κράτη μέλη στην 
υποβολή έργων. Η αξιολόγηση και η επιλογή των σχεδίων θα πρέπει να βασίζεται στην 
ποιότητα των έργων.

Τροπολογία 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη 
γεωγραφική εξισορρόπηση στη 
διαδικασία ανάθεσης για όλα τα έργα 
σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι, για τη 
διευκόλυνση της διανομής των έργων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 18, μεταξύ όλων 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και επιμερισμού της 
προσπάθειας, η Επιτροπή εξασφαλίζει 
την αναλογική διανομή των έργων στο 
πλαίσιο του υποπρογράμματος για το 
περιβάλλον μεταξύ όλων των κρατών 
μελών με την κατανομή των κεφαλαίων 
τους για ολόκληρη την περίοδο του 
προγράμματος για όλα τα έργα σύμφωνα 
με τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Κριτήρια  πληθυσμού ( αέρας και  
απόβλητα):
(i) Ο συνολικός πληθυσμός κάθε κράτους 
μέλους (50% συντελεστής στάθμισης).
(ii) Η πυκνότητα πληθυσμού κάθε 
κράτους μέλους, μέχρις ενός ορίου που 
αντιστοιχεί στο διπλάσιο της μέσης 
πυκνότητας πληθυσμού της ΕΕ 
(συντελεστής στάθμισης 5%).
(β) Φύση και βιοποικιλότητα : κριτήρια:
(i) Η συνολική έκταση των περιοχών 
Natura 2000 για κάθε κράτος μέλος, 
εκφρασμένη ως ποσοστό της συνολικής 
έκτασης του δικτύου Natura 2000 
(συντελεστής στάθμισης 20%).
(ii) Το τμήμα του εδάφους ενός κράτους 
μέλους που καλύπτεται από τόπους 
Natura 2000 (συντελεστής στάθμισης 
15%).
(γ) Κριτήριο υδάτων:
(i) Η συνολική έκταση των περιοχών που 
αντιστοιχούν σε λεκάνες απορροής 
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ποταμών σε κάθε κράτος μέλος 
εκφράζονται ως ποσοστό του συνόλου 
των περιοχών αυτών στην ΕΕ 
(συντελεστής στάθμισης 10% ).

Or. en

Τροπολογία 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και του επιμερισμού της 
προσπάθειας, η Επιτροπή εξασφαλίζει 
την αναλογική διανομή των έργων στο 
πλαίσιο του υποπρογράμματος για την 
Κλιματική Δράση μεταξύ όλων των 
κρατών μελών κατά την κατανομή των 
κεφαλαίων τους για ολόκληρη την 
περίοδο του προγράμματος για όλα τα 
έργα σύμφωνα με τον ακόλουθο κριτήρια 
του πληθυσμού:
(i) συνολικός πληθυσμός κάθε κράτους 
μέλους ως ποσοστό του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ (συντελεστής 
στάθμισης 50% ).
(ii) αντιστροφή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
ώστε να αντικατοπτρίζει την αλληλεγγύη 
με τα λιγότερο ευημερούντα κράτη μέλη 
(συντελεστής στάθμισης 50%).

Or. en

Τροπολογία 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Εάν το συνολικό ποσό των κεφαλαίων 
που χρησιμοποιούνται από ένα κράτος 
μέλος είναι μικρότερο από την κατανομή 
για το εν λόγω κράτος μέλος, η Επιτροπή 
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θα χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα κεφάλαια 
για τη συγχρηματοδότηση των έργων που 
υποβάλλονται από άλλα κράτη μέλη που 
κάνουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 3.

Or. en

Τροπολογία 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Όταν προτείνει τον κατάλογο των 
έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν στην 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 29, η 
Επιτροπή οφείλει να δώσει μια γραπτή 
εξήγηση για το πώς συνυπολογίστηκαν τα 
κριτήρια κατανομής των παραγράφων 3γ 
ή 3δ.

Or. en

Τροπολογία 165
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη διεθνικά έργαέργα, όταν η 
διεθνική συνεργασία είναι ουσιώδης για 
την εξασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και των κλιματικών 
στόχων, και προσπαθεί να εξασφαλίζει 
ότι τουλάχιστον το 15% των 
δημοσιονομικών πόρων που προορίζονται 
για έργα έργα διατίθενται για διεθνικά 
έργα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 166
João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
διεθνικά έργα , όταν η διεθνική 
συνεργασία είναι ουσιώδης για την 
εξασφάλιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και των κλιματικών 
στόχων, και προσπαθεί να εξασφαλίζει ότι 
τουλάχιστον το 15% των δημοσιονομικών 
πόρων που προορίζονται για έργα 
διατίθενται για διεθνικά έργα.

4. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
διεθνικά έργα, όταν η διεθνική συνεργασία 
είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και των 
κλιματικών στόχων.

Or. pt

Τροπολογία 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τα έργα σε υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη της Ένωσης και προσαρμόζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
αιτούντες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
δυνατότητες, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τους κλιματικούς 
στόχους των εδαφών αυτών και να 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα LIFE, προσπαθεί δε να 
εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον 5%, με 
ανώτατο όριο το 10%, των 
δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται 
για έργα για τη βιοποικιλότητα, θα 
διατίθεται για έργα σε αυτές τις περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προωθήσει και να υποστηρίξει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) τόσο στην στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ έως το 
2020, όσο και στην απόφαση υπερπόντιας σύνδεσης (2001/822/ΕΚ). Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει η ίδια προτείνει το άνοιγμα του LIFE σε γειτονικές χώρες, τρίτες χώρες, και στις 
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γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές.  Το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει, έτσι,  να παρέχει 
πρόσβαση στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) έχοντας υπόψη αυτές τις δεσμεύσεις και την 
συχνά μοναδική και πλούσια βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.

Τροπολογία 168
Charles Tannock
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τα έργα σε υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη της Ένωσης και προσαρμόζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
αιτούντες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις 
δυνατότητες, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τους κλιματικούς 
στόχους των εδαφών αυτών και να 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα LIFE, και προσπαθεί να 
εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον 5%, των 
δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται 
για έργα για τη βιοποικιλότητα, θα 
διατίθεται για έργα σε αυτές τις περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 169
Gerben-Jan Gerbrandy
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά μια 
σύντομη περιγραφή των συνεργειών που 
έχουν επιτευχθεί από το πρόγραμμα LIFE 
μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών 
και κλιματικών στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα έργα  LIFE να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τα κοινά οφέλη της 
συνεργασίας μεταξύ των στόχων της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής.
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Τροπολογία 170
Justas Vincas Paleckis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για να ενθαρρυνθεί η συμβολή  στην 
προστασία του περιβάλλοντος και των 
κλιματικών στόχων, η Επιτροπή θα 
επικεντρωθεί σε έργα τοπικού 
ενδιαφέροντος, προωθώντας τη 
συμμετοχή ΜΚΟ, πρωτοβουλιών 
πολιτών, και κοινοτήτων σε όσο το 
δυνατόν ευρύτερη βάση·

Or. lt

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής της ΕΕ 
απευθύνονται και σε τοπικό επίπεδο ,θα πρέπει να δρομολογηθούν  ευνοϊκότερες ευκαιρίες για 
τους τοπικούς φορείς (ΜΚΟ, πρωτοβουλίες πολιτών, κοινότητες) ώστε να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα LIFE.

Τροπολογία 171
Julie Girling
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70%
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% 
των επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 50%
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ 'εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης
μπορεί να ανέλθει σε 75% στην 
περίπτωση των έργων που αφορούν 
οικοτόπους προτεραιότητας ή είδη  για
την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή
τα είδη πτηνών που θεωρούνται 
προτεραιότητα για χρηματοδότηση από 
την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 16 της οδηγίας 79/409/ΕΚ, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη του στόχου διατήρησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διατηρεί τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που προβλέπονται από τον 
κανονισμό LIFE +.

Τροπολογία 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70%
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% 
των επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 65% -
80% των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ 
εξαίρεση:

- το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 στοιχεία δ) 
και στ) είναι το 80% των επιλέξιμων 
δαπανών.
- το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για το LIFE-Φύση 
και Βιοποικιλότητα μπορεί να ανέρχεται 
στο 75% των επιλέξιμων δαπανών για 
έργα που αφορούν οικοτόπους 
προτεραιότητας και ειδών, σύμφωνα με 
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ή τα είδη πτηνών 
που θεωρούνται ως προτεραιότητα για 
χρηματοδότηση από την επιτροπή που 
έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 
της οδηγίας 79/409/ΕΚ, εφόσον αυτό 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 
στόχου διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 173
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών. Ωστόσο, κατ 
'εξαίρεση, το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για το LIFE-Φύση 
και Βιοποικιλότητα μπορεί να ανέρχεται 
στο 75% των επιλέξιμων δαπανών στην 
περίπτωση των έργων που αφορούν 
οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας για 
την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή 
είδη  πτηνών που θεωρούνται ως 
προτεραιότητα για χρηματοδότηση από 
την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 16 της οδηγίας 79/409/ΕΚ, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη του στόχου διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 174
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών. Για λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ανώτατο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται 
στο 90% των επιλέξιμων δαπανών

Or. en
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Τροπολογία 175
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών. Οι λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.. 
Αριθ. ... / ... [Κανονισμός των Κοινών 
Διατάξεων] θα πρέπει να δικαιούνται 
υψηλότερο ποσοστό έως 85% των 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. pt

Τροπολογία 176
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% 
των επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση:

- το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για σχέδια που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 σημεία (δ) και 
(στ) ισούται με το 80% των επιλέξιμων 
δαπανών·
- το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για το LIFE-Φύση 
και Βιοποικιλότητα μπορεί να ανέρχεται 
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στο 75% των επιλέξιμων δαπανών στην 
περίπτωση των έργων που αφορούν 
οικοτόπους προτεραιότητας ή είδη , όπως 
ορίζονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ ή είδη 
ειδών πτηνών που θεωρούνται 
προτεραιότητα για την χρηματοδότηση 
από την επιτροπή που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2009/147/EΚ·
- το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει 
στο 75% για τα είδη και τους οικοτόπους 
που ορίζονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
και δείχνουν δυσμενή κατάσταση 
διατήρησης, σύμφωνα με την τελευταία 
εκτίμηση.

Or. en

Τροπολογία 177
Jolanta Emilia Hibner
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. το ΦΠΑ και το κόστος του μόνιμου 
προσωπικού είναι επιλέξιμα.

Or. en

Τροπολογία 178
Horst Schnellhardt
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 179
Kārlis Šadurskis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 180
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18.

Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για τα 
έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 181
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
για τα έργα που αναφέρονται στο
άρθρο 18.

το ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για 
έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18, εάν 
τα ποσά ΦΠΑ δεν είναι ανακτήσιμα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί 
ΦΠΑ. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, σχετικά 
με την εθνική νομοθεσία που διέπει τον 
ΦΠΑ, τις οντότητες με δικαιώματα 
έκπτωσης και τις περιπτώσεις 
ανάκτησης.

Or. en

Τροπολογία 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18.

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται, καταρχήν,
επιλέξιμη δαπάνη για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18. Το ποσό του 
ΦΠΑ θα είναι επιλέξιμο όπου δεν είναι 
ανακτήσιμο βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλεται από δικαιούχο άλλον από 
πρόσωπο μη υποκείμενο σε φόρο υπό την 
έννοια του πρώτου εδαφίου του άρθρου 
13, παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 183
Linda McAvan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18.

Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται, καταρχήν,
επιλέξιμη δαπάνη για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 στο μέτρο που 
σχετίζονται με το κόστος των 
δραστηριοτήτων τις οποίες ο δικαιούχος 
δεν θα είχε πραγματοποιήσει εάν δεν είχε 
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αναληφθεί η εκτέλεση του σχετικού 
έργου. Το αντίστοιχο προσωπικό θα 
αποσπάται ειδικά για το εν λόγω έργο, σε 
ωριαία, μερική ή πλήρη απασχόληση  Το 
μισθολογικό κόστος των δημόσιων 
υπαλλήλων που δεν είχαν προσληφθεί 
ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, 
θεωρείται ως δική του συνεισφορά στον 
προϋπολογισμό του έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατό να αναγνωριστεί επίσης η συμβολή των δημοσίων λειτουργών σε έργα 
και να συνυπολογιστεί ως μέρος ίδιας συμμετοχής στον προϋπολογισμό του έργου (που δεν 
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του LIFE), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή και η 
συνεργασία τους με τις δραστηριότητες του έργου.

Τροπολογία 185
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 στο μέτρο που 
σχετίζονται με το κόστος των 
δραστηριοτήτων τις οποίες ο δικαιούχος 
δεν θα είχε πραγματοποιήσει εάν δεν είχε 
αναληφθεί η εκτέλεση του σχετικού 
έργου.  Το εν λόγω προσωπικό αποσπάται 
ειδικά για το συγκεκριμένο έργο.

Or. en

Τροπολογία 186
Linda McAvan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 στο μέτρο που 
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σχετίζονται με το κόστος των 
δραστηριοτήτων τις οποίες ο δικαιούχος 
δεν θα είχε πραγματοποιήσει εάν δεν είχε 
αναληφθεί η εκτέλεση του σχετικού 
έργου. Το εν λόγω προσωπικό αποσπάται 
ειδικά για το συγκεκριμένο έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των τοπικών αρχών, το υπάρχον προσωπικό είναι συχνά οι καλύτεροι 
εμπειρογνώμονες, και το κόστος για την απόσπαση του προσωπικού σε αυτά τα έργα LIFE 
πρέπει να παραμείνει επιλέξιμη για χρηματοδότηση - εφόσον σχετίζεται με δραστηριότητες τις 
οποίες οι δημόσιες αρχές δεν θα είχαν αναλάβει διαφορετικά

Τροπολογία 187
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 στο μέτρο που 
σχετίζονται με το κόστος των 
δραστηριοτήτων τις οποίες ο δικαιούχος 
δεν θα είχε πραγματοποιήσει εάν δεν είχε 
αναληφθεί η εκτέλεση του σχετικού 
έργου.

Or. pt

Τροπολογία 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η αγορά θα συμβάλει στη βελτίωση, 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
ακεραιότητας του δικτύου Natura2000 που 
συνεστήθη σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

η αγορά θα συμβάλει στη βελτίωση, 
διατήρηση και αποκατάσταση της 
ακεραιότητας του δικτύου Natura2000 που 
συνεστήθη σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, μεταξύ άλλων μέσω 
της βελτίωσης της δυνατότητας 
σύνδεσης μέσω της δημιουργίας 



AM\906961EL.doc 67/79 PE492.686v01-00

EL

διαδρόμων, συνδετικών στοιχείων, ή 
άλλων στοιχείων πράσινης υποδομής·

Or. en

Τροπολογία 189
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η αγορά γης είναι ο μόνος ή ο πλέον 
αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη 
του επιθυμητού αποτελέσματος 
διατήρησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 190
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – περίπτωση 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ο δικαιούχος θα πρέπει να επιδιώξει, 
όταν είναι δυνατόν, την τοπική 
υποστήριξη στην απόκτηση της γης, με 
τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ΜΚΟ, 
ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και 
των ενδιαφερομένων μερών.

Or. en

Τροπολογία 191
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 

για τον τομέα προτεραιότητας Φύση και 
Βιοποικιλότητα
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Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 
18 για τον τομέα προτεραιότητας Φύση 
και Βιοποικιλότητα που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 β) ισούται προς το 75% των 
επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της βιοποικιλότητας έχει παραδοσιακά δυσκολίες στην προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων - μπορούν   πιθανότερα να διοχετεύονται στο πλαίσιο σχεδίων δράσης για το κλίμα.

Τροπολογία 192
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 Α. Συμπεριλαμβανομένης της 
προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 
LIFE, οι δαπάνες που συνδέονται με την 
προετοιμασία και την εφαρμογή των 
έργων που αναφέρονται στο άρθρο 18.

Or. pt

Τροπολογία 193
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτήσει δράσεις που υλοποιούνται 
από την Επιτροπή για την υποστήριξη της 
έναρξης, υλοποίησης και ενσωμάτωσης 
της περιβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Αυτές οι 
δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτήσει δράσεις που υλοποιούνται 
από την Επιτροπή για την υποστήριξη της 
έναρξης, υλοποίησης και ενσωμάτωσης 
της περιβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Το ανώτατο 
ποσό συγχρηματοδότησης αυτών των 
δράσεων θα είναι το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών. Αυτές οι δράσεις μπορούν να 
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περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 194
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτήσει δράσεις που υλοποιούνται
από την Επιτροπή για την υποστήριξη της 
έναρξης, υλοποίησης και ενσωμάτωσης 
της περιβαλλοντικής και κλιματικής 
πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Αυτές οι 
δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτήσει δράσεις που υλοποιούνται 
για την υποστήριξη της έναρξης, 
υλοποίησης και ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Ένωσης με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3. Αυτές οι δράσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

Or. pt

Τροπολογία 195
Thomas Ulmer
Πρόταση κανονισμού
Article 22 – paragraph 1 – point a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενημέρωση και επικοινωνία, 
περιλαμβανομένων εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε δράσεις 
επικοινωνίας βάσει του παρόντος 
κανονισμού καλύπτουν επίσης την 
εταιρική επικοινωνία επί των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 196
Thomas Ulmer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτεί δημόσιους ή/και ιδιωτικούς
φορείς.

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτεί δημόσιους φορείς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί η αποδοτική και ουδέτερη ως προς την αξία 
χρησιμοποίηση των πόρων, που αποδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για την 
περιφέρεια και όχι για μεμονωμένα συμφέροντα.

Τροπολογία 197
Kriton Arsenis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτεί δημόσιους ή/και ιδιωτικούς 
φορείς.

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτεί δημόσιους ή/και ιδιωτικούς 
φορείς. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τις 
τοπικές οργανώσεις και την κοινωνία των 
πολιτών, τις ΜΜΕ, τις ΜΚΟ και τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή 
προγράμματα εργασιών για το πρόγραμμα 
LIFE. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 30 σχετικά με την 
έγκριση των πολυετών προγραμμάτων
εργασιών για το πρόγραμμα LIFE. Η 
Επιτροπή μεριμνά για την δέουσα 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους 
φορείς κατά την ανάπτυξη πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας.
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Or. en

Τροπολογία 199
Gerben-Jan Gerbrandy
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή 
προγράμματα εργασιών για το πρόγραμμα 
LIFE. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 
2.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή 
προγράμματα εργασιών για το πρόγραμμα 
LIFE. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 
2. Η Επιτροπή μεριμνά για την δέουσα 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους 
κατά την ανάπτυξη πολυετών 
προγραμμάτων εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμβολή των ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας είναι 
απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα προγράμματα εργασίας αντικατοπτρίζουν τις 
δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών να υλοποιήσουν τα κατάλληλα έργα LIFE.

Τροπολογία 200
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε πολυετές πρόγραμμα εργασιών 
έχει τουλάχιστον διετή διάρκεια και ορίζει, 
σύμφωνα με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, τα εξής:

2. Κάθε πολυετές πρόγραμμα εργασιών 
έχει τουλάχιστον τριετή διάρκεια και 
ορίζει, σύμφωνα με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την κατανομή κεφαλαίων σε κάθε 
τομέα προτεραιότητας και μεταξύ 
διαφόρων τύπων χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο κάθε υποπρογράμματος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 202
Maurice Ponga
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κατανομή κεφαλαίων σε κάθε τομέα 
προτεραιότητας και μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρηματοδότησης στο πλαίσιο κάθε 
υποπρογράμματος·

β) την κατανομή κεφαλαίων σε κάθε τομέα 
προτεραιότητας και μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρηματοδότησης με ένα ειδικό  
"υπερπόντιο" τμήμα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και τα 
υπερπόντια εδάφη και τις χώρες στο 
πλαίσιο κάθε υποπρογράμματος·

Or. fr

Τροπολογία 203
Maurice Ponga
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις 
επιχορηγήσεις·

ε) κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις 
επιχορηγήσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
συμμετοχή τους 

Or. fr

Τροπολογία 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αναθεωρεί, κατά
περίπτωση, τα πολυετή προγράμματα 
εργασιών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 
2.

3. Κάθε πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 
τριών ετών και να είναι ανανεώσιμο,  υπό 
την προϋπόθεση ότι οι θεματικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται σε 
αυτό το πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
εξακολουθούν να ισχύουν. Η Επιτροπή
επανεξετάζει το πολυετές πρόγραμμα 
εργασίας, το αργότερο κατά την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του 
Προγράμματος LIFE. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 205
Romana Jordan
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά σχετικά 
με τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των 
έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE, προκειμένου να 
διευκολύνεται η ανάδραση και η 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 206
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου 
2017, εξωτερική μεσοπρόθεσμη έκθεση 
αξιολόγησης του προγράμματος LIFE (και 
των υποπρογραμμάτων του), 

α) το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου 
2017, εξωτερική μεσοπρόθεσμη έκθεση 
αξιολόγησης του προγράμματος LIFE (και 
των υποπρογραμμάτων του), 



PE492.686v01-00 74/79 AM\906961EL.doc

EL

περιλαμβανομένων και των ποιοτικών και 
ποσοτικών πτυχών της υλοποίησής του, 
του ύψους των δαπανών που σχετίζονται 
με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, και της 
συμπληρωματικότητάς του με άλλα 
συναφή προγράμματα της Ένωσης, της 
επίτευξης των στόχων όλων των μέτρων
(σε επίπεδο αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων, ει δυνατόν), της 
αποδοτικότητας της χρήσης πόρων και της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του, για 
την έκδοση απόφασης για την ανανέωση, 
τροποποίηση ή αναστολή των μέτρων. Η 
αξιολόγηση πραγματεύεται επίσης τις 
δυνατότητες απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική του συνάφεια, τη 
συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, 
καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του 
προκατόχου του. Η έκθεση συνοδεύεται 
από σχόλια της Επιτροπής, 
περιλαμβανομένου και του τρόπου με τον 
οποίο λαμβάνονται υπόψη τα ευρήματα 
της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE, ιδίως 
δε κατά την εκπόνηση των πολυετών 
προγραμμάτων εργασιών·

περιλαμβανομένων και των ποιοτικών και 
ποσοτικών πτυχών της υλοποίησής του, 
του ύψους των δαπανών που σχετίζονται 
με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, και της 
συμπληρωματικότητάς του με άλλα 
συναφή προγράμματα της Ένωσης, της
χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται 
από κάθε κράτος μέλος και το αντίστοιχο 
ποσοστό σε σχέση με τα ενδεικτικά 
εθνικά κονδύλια για όλη την περίοδο 
προγραμματισμού, και της επίτευξης των 
στόχων όλων των μέτρων (σε επίπεδο 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, ει 
δυνατόν), της αποδοτικότητας της χρήσης 
πόρων και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας του, για την έκδοση απόφασης για 
την ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή 
των μέτρων. Η αξιολόγηση πραγματεύεται 
επίσης τις δυνατότητες απλούστευσης, την 
εσωτερική και εξωτερική του συνάφεια, τη 
συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων,
τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία 
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
τα έργα για τον πληθυσμό άμεσα ή 
έμμεσα, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στην επίτευξη των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Λαμβάνει 
υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του 
προκατόχου του. Η έκθεση συνοδεύεται 
από σχόλια της Επιτροπής, 
περιλαμβανομένου και του τρόπου με τον 
οποίο λαμβάνονται υπόψη τα ευρήματα 
της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE, ιδίως 
δε κατά την εκπόνηση των πολυετών 
προγραμμάτων εργασιών·

Or. pt

Τροπολογία 207
João Ferreira
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β



AM\906961EL.doc 75/79 PE492.686v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2023, εξωτερική και ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης που 
καλύπτει την υλοποίηση και τα 
αποτελέσματα του προγράμματος LIFE και 
των υποπρογραμμάτων του, 
περιλαμβανομένου και του ύψους των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα, της έκτασης στην οποία 
το πρόγραμμα LIFE ως σύνολο και το 
καθένα από τα υποπρογράμματά του 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους, καθώς 
και τη συμβολή του προγράμματος LIFE 
στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

β) το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2023, εξωτερική και ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων έκθεση αξιολόγησης που 
καλύπτει την υλοποίηση και τα 
αποτελέσματα του προγράμματος LIFE και 
των υποπρογραμμάτων του, 
περιλαμβανομένου και του ύψους των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα, της χρηματοδότησης 
που χρησιμοποιείται από κάθε κράτος 
μέλος και το αντίστοιχο ποσοστό σε 
σχέση με τα ενδεικτικά εθνικά κονδύλια 
για όλη την περίοδο προγραμματισμού, 
και της έκτασης στην οποία το πρόγραμμα 
LIFE ως σύνολο και το καθένα από τα 
υποπρογράμματά του επιτυγχάνουν τους 
στόχους τους, καθώς και τη συμβολή του 
προγράμματος LIFE στην επίτευξη των 
στόχων και σκοπών της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».

Or. pt

Τροπολογία 208
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 
παράγραφοι 1 και 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
2 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 209
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3



PE492.686v01-00 76/79 AM\906961EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκχώρηση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και 
στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 3 μπορεί 
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη 
δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3. Η εκχώρηση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2,
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη 
ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται 
ήδη σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 210
Kārlis Šadurskis
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 ή 19 παράγραφος 3 τίθενται 
σε ισχύ μόνο, εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 τίθενται σε ισχύ μόνο, 
εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της πράξης 
αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 211
Jutta Haug
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο λογότυπος του LIFE

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 8α (νέο). Ο λογότυπος του LIFE ήταν πολύ 
επιτυχής όσον αφορά την εξασφάλιση της προβολής της χρηματοδότησης της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος και έχει αναδείξει την συμβολή της Ένωσης στη 
διατήρηση της φύσης και σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες.  Επομένως, είναι λογικό να 
αναφερθεί το λογότυπο του LIFE στον κανονισμό.

Τροπολογία 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
Το δικαίωμα κατανομής όλων των έργων 
εξαρτάται από την δυνατότητά τους να 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ποιότητας που θα καθοριστεί από την 
επιτροπή LIFE σύμφωνα με το άρθρο 24 
(2) (ε).
Ολοκληρωμένα έργα
2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 
κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα σε 
δύο ολοκληρωμένα έργα των θεματικών 
περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 18 
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(δ) στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για 
το Περιβάλλον, δηλαδή ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για τη φύση και 
ένα για το νερό, τα απόβλητα, ή τον αέρα.
3. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 
κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα σε 
ένα ολοκληρωμένο έργο του θεματικού 
τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 18 (δ) 
στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για 
την Κλιματική Δράση, δηλαδή το 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  
4. Για τα ολοκληρωμένα έργα, το 
ενδεικτικό ελάχιστο και το μέγιστο ποσό 
των κονδυλίων που διατίθενται για κάθε 
ολοκληρωμένο έργο θα αποφασίζεται από 
την επιτροπή LIFE που αναφέρεται στο 
άρθρο 29 σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) (β) 
για τη συνολική κατανομή των κονδυλίων 
για τα ολοκληρωμένα έργα.
5. Τα έργα θα  διανέμονται με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί 
από την επιτροπή LIFE σύμφωνα με το 
άρθρο 24 (2) (δ) για κάθε ένα από τα 
θεματικά πεδία που αναφέρονται στο 
άρθρο 18 (δ).
6. Τα προηγούμενα κριτήρια δεν 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν 
αίτηση για κονδύλια για επιπλέον 
ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του 
συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του 
LIFE και της ενδεικτικής εθνικής 
κατανομής.  
Άλλα έργα
7. Όλα τα έργα για κάθε κράτος μέλος, 
αξιολογούνται και κατατάσσονται 
σύμφωνα με τους βαθμούς αξιολόγησής 
τους.
8. Στο πλαίσιο του συνολικού ετήσιου 
προϋπολογισμού του LIFE για κάθε 
κράτος μέλος, τα καλύτερα έργα θα 
επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) 
(ε).
9. Σύμφωνα με το άρθρο 9 (2), η 
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απαίτηση του 50% για τα έργα Φύση και  
Βιοποικιλότητα θα  εξασφαλίζεται κατά 
τη διαδικασία ανάθεσης.

Or. en


