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Τροπολογία 76
Anna Rosbach

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς 
θα αποφευχθεί η κατασπατάληση 
τροφίμων: στρατηγικές για μια 
αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην 
ΕΕ1 (2011/2175(INI)),
__________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0014.

Or. en

Τροπολογία 77
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον έως το 2020

σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον έως το 2020

«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη 
μας»

«Ευημερία στον πλανήτη μας»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου).

Or. it
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Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του προγράμματος που εμπνεύστηκε η Επιτροπή θυμίζει κάπως επιστημονική 
φαντασία. Το πρόγραμμα, αντίθετα, στοχεύει στην εξεύρεση πραγματικών λύσεων σε «γήινα» 
προβλήματα.

Τροπολογία 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) Οι ισχύουσες και οι μελλοντικές 
περιβαλλοντικές πολιτικές, που 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά, είναι 
καίριας σημασίας για τη διασφάλιση 
υψηλού ποσοστού απασχόλησης, μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας, της 
κοινωνικής σταθερότητας και ενός 
πλούσιου και υγιούς περιβάλλοντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει τονιστεί σε διάφορα σημεία του παρόντος εγγράφου, οι περιβαλλοντικές πολιτικές 
είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα βιώσει μελλοντικά κοινωνική 
σταθερότητα, μια ανταγωνιστική οικονομία που θα παρέχει υψηλά ποσοστά απασχόλησης και 
ένα πλούσιο και υγιές περιβάλλον. Αυτά τα πλεονεκτήματα των περιβαλλοντικών πολιτικών 
συνοψίζονται και διατυπώνονται σαφέστερα στην παρούσα τροπολογία.

Τροπολογία 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν 
ενωσιακοί στόχοι προτεραιότητας για το 
2020, με βάση ένα μακροπρόθεσμο όραμα 
για το 2050. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει 

(7) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν 
ενωσιακοί στόχοι προτεραιότητας για το 
2020, με βάση ένα μακροπρόθεσμο όραμα 
για το 2050. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει 
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να στηριχθεί στις πρωτοβουλίες άσκησης 
πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»4, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για το κλίμα και την ενέργεια5, ο χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 20506, η 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 20207, ο χάρτης πορείας για 
μια αποδοτική, από πλευράς πόρων,
Ευρώπη8 και η εμβληματική πρωτοβουλία
«Ένωση καινοτομίας»9.

να στηριχθεί στις πρωτοβουλίες άσκησης 
πολιτικής που έχουν ήδη υιοθετηθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»4, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η 
δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια5, η στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 20206, ο 
χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη7 και η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας»8 καθώς και πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές 
που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030.

Or. en

Τροπολογία 80
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν 
ενωσιακοί στόχοι προτεραιότητας για το 
2020, με βάση ένα μακροπρόθεσμο όραμα 
για το 2050. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει 
να στηριχθεί στις πρωτοβουλίες άσκησης 
πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής
«Ευρώπη 20204», μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται η δέσμη μέτρων της ΕΕ 
για το κλίμα και την ενέργεια5, ο χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 20506, η στρατηγική της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
20207, ο χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων8, Ευρώπη 
και η εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας»9.

(7) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν 
ενωσιακοί στόχοι προτεραιότητας για το 
2020, με βάση ένα μακροπρόθεσμο όραμα 
για το 2050. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει 
να στηρίζεται σε πρωτοβουλίες που δεν 
βασίζονται σε λύσεις για το περιβάλλον 
προσανατολισμένες στην αγορά στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 20204», 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η 
δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια5, ο χάρτης πορείας για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 
20506, η στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 20207, ο 
χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων8, Ευρώπη και η 
εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση 
καινοτομίας»9.

Or. pt
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Τροπολογία 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει 
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στην 
Ένωση.

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει 
στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στην 
Ένωση και στον εντοπισμό τομέων 
πολιτικής στους οποίους είναι ανάγκη να 
τεθούν πρόσθετοι στόχοι.

Or. en

Τροπολογία 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Ένωση έχει συμφωνήσει να επιτύχει 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον κατά 
20% έως το 2020 (30%, υπό τον όρο ότι 
και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα 
δεσμευτούν για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες 
χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με 
τις ευθύνες και τις δυνατότητες της 
καθεμίας),να εξασφαλίσει, έως το 2020, 
ότι το 20% της κατανάλωσης ενέργειας 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και να 
περικόψει τη χρήση πρωτογενούς 
ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με τα 
προβλεπόμενα επίπεδα, περικοπή που 
πρέπει να επιτευχθεί με τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης10 .

(9) Η Ένωση έχει συμφωνήσει να επιτύχει 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον κατά 
20% έως το 2020 (30%, υπό τον όρο ότι 
και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα 
δεσμευτούν για συγκρίσιμες μειώσεις των 
εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες 
χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με 
τις ευθύνες και τις δυνατότητες της 
καθεμίας),να εξασφαλίσει, έως το 2020, 
ότι το 20% της κατανάλωσης ενέργειας 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και να 
περικόψει τη χρήση πρωτογενούς 
ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με τα 
προβλεπόμενα επίπεδα, περικοπή που 
πρέπει να επιτευχθεί με τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης10 . Οι δεσμεύσεις 
αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν να 
ισχύουν βάσει του υφιστάμενου πλαισίου 
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κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής, το 
οποίο βασίζεται σε δεσμευτικούς στόχους 
για το 2030, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια αποδοτική από απόψεως κόστους 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 
για το κλίμα. 

Or. de

Τροπολογία 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Ένωση έχει συμφωνήσει στην 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας 
και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020, την 
αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του 
δυνατού και, παράλληλα, την ενίσχυση της 
συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της 
παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας11.

(10) Η Ένωση έχει συμφωνήσει στην 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας 
και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020, την 
αποκατάσταση αυτών στο μέτρο του 
δυνατού και, παράλληλα, την ενίσχυση της 
συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της 
παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας11, 
καθώς και σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα 
σύμφωνα με το οποίο, έως το 2050, η 
βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που 
παρέχει – το φυσικό της κεφάλαιο – θα 
προστατεύονται, θα εκτιμούνται και θα 
αποκαθίστανται καταλλήλως για την 
εγγενή αξία της βιοποικιλότητας και την 
ουσιαστική συμβολή τους στην καλή 
διαβίωση των ανθρώπων και στην 
οικονομική ευημερία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2011)244), τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης, 26ης Μαΐου 2010 και της 23ης Ιουνίου 2011, καθώς 
και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στην ολομέλεια, στην έκθεσή του 
σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: μια στρατηγική της ΕΕ στον τομέα 
της βιοποικιλότητας για το 2020(2011/2307).
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Τροπολογία 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η δράση για την επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας θα πρέπει να αναληφθεί σε 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας.

(19) Η δράση για την επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας θα πρέπει να αναληφθεί σε 
διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας και τις 
πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 a) Το έδαφος διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του 
στόχου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Η 
υποβάθμισή του οφείλεται κατά κύριο 
λόγο σε τοπικά και περιφερειακά αίτια 
και στον σχετικό αντίκτυπο. Για το λόγο 
αυτό, πρέπει να τηρείται με συνέπεια η 
αρχή της επικουρικότητας. Καλούνται τα 
κράτη μέλη να πληρούν τις υποχρεώσεις 
τους ως προς τη διασφάλιση της 
ποιότητας του εδάφους και τη διατήρησή 
του σε καλή κατάσταση. Παροτρύνονται 
τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν 
νομοθεσία για την προστασία του 
εδάφους να αναλάβουν τις ευθύνες τους·

Or. en



AM\931263EL.doc 9/80 PE508.007v01-00

EL

Τροπολογία 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Σημαντική για την εξασφάλιση της 
επιτυχίας του προγράμματος και την 
επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που 
καθορίζονται σε αυτό είναι η συνεργασία 
με μη κυβερνητικούς παράγοντες.

(20) Σημαντική για την εξασφάλιση της 
επιτυχίας του προγράμματος και την 
επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που 
καθορίζονται σε αυτό είναι η συνεργασία 
με μη κυβερνητικούς παράγοντες που 
βασίζεται στη διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 87
João Ferreira, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Σημαντική για την εξασφάλιση της 
επιτυχίας του προγράμματος και την 
επίτευξη των στόχων προτεραιότητας που 
καθορίζονται σε αυτό είναι η συνεργασία 
με μη κυβερνητικούς παράγοντες.

(20) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. pt

Τροπολογία 88
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην 
Ένωση έχουν σημαντικές συνέπειες για το 

(21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην 
Ένωση έχουν τόσο σημαντικές συνέπειες 
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περιβάλλον και είναι δαπανηρές για το 
κοινωνικό σύνολο, ιδίως για τους 
οικονομικούς παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα 
εξαρτώμενους από οικοσυστημικές 
υπηρεσίες.

για το περιβάλλον και είναι δαπανηρές για 
το κοινωνικό σύνολο, ιδίως για τους 
οικονομικούς παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα 
εξαρτώμενους από οικοσυστημικές 
υπηρεσίες, όσο και για τις μελλοντικές 
γενιές.

Or. en

Τροπολογία 89
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην 
Ένωση έχουν σημαντικές συνέπειες για το 
περιβάλλον και είναι δαπανηρές για το 
κοινωνικό σύνολο, ιδίως για τους 
οικονομικούς παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα 
εξαρτώμενους από οικοσυστημικές 
υπηρεσίες.

(21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην 
Ένωση έχουν σημαντικές συνέπειες για το 
περιβάλλον και είναι δαπανηρές για το 
κοινωνικό σύνολο.

Or. pt

Τροπολογία 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και βελτίωση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων 
στην Ένωση. Με τον τρόπο αυτό θα 
μετριαστούν οι πιέσεις που ασκούνται στο 

(22) Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και βελτίωση της 
αποδοτικότητας της ενέργειας και της
χρήσης των πόρων στην Ένωση. Με τον 
τρόπο αυτό θα μετριαστούν οι πιέσεις που 
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περιβάλλον, θα αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και θα προκύψουν νέες 
πηγές οικονομικής μεγέθυνσης και 
απασχόλησης, μέσω της μείωσης του 
κόστους χάρη στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας, την εμπορική 
εκμετάλλευση καινοτομιών και την 
καλύτερη διαχείριση των πόρων σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

ασκούνται στο περιβάλλον, θα αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και θα προκύψουν νέες 
πηγές οικονομικής μεγέθυνσης και 
απασχόλησης, μέσω της μείωσης του 
κόστους χάρη στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας, την εμπορική 
εκμετάλλευση καινοτομιών και την 
καλύτερη διαχείριση των πόρων σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Or. en

Τροπολογία 91
Dan Jørgensen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 a) Η υποβάθμιση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων, λόγω της 
οξίνισης των ωκεανών, τα θαλάσσια 
απορρίμματα και η ηχορύπανση των 
ωκεανών συνιστούν απειλές για τα 
θαλάσσια περιβάλλοντα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 92
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Περιβαλλοντικά προβλήματα και 
επιπτώσεις εξακολουθούν να εκθέτουν σε 
σημαντικούς κινδύνους την ανθρώπινη 
υγεία και ευημερία, ενώ τα μέτρα για τη 
βελτίωση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος μπορούν να αποβούν 
επωφελή.

(23) Περιβαλλοντικά προβλήματα και 
επιπτώσεις εκθέτουν ολοένα περισσότερο 
σε σημαντικούς κινδύνους την ανθρώπινη 
υγεία και ευημερία, ενώ τα μέτρα για τη 
βελτίωση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος μπορούν να αποβούν 
επωφελή και θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
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σε όλους τους τομείς πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 93
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Περιβαλλοντικά προβλήματα και 
επιπτώσεις εξακολουθούν να εκθέτουν σε 
σημαντικούς κινδύνους την ανθρώπινη 
υγεία και ευημερία, ενώ τα μέτρα για τη 
βελτίωση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος μπορούν να αποβούν 
επωφελή.

(23) Περιβαλλοντικά προβλήματα και 
επιπτώσεις εκθέτουν ολοένα περισσότερο 
σε σημαντικούς κινδύνους την ανθρώπινη 
υγεία και ευημερία, ιδίως σε ό,τι αφορά 
την ποιότητα και την ασφάλεια στις 
προμήθειες τροφίμων, ενώ τα μέτρα για 
τη βελτίωση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος μπορούν να αποβούν 
επωφελή.

Or. en

Τροπολογία 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Η πολιτική της Ένωσης για την 
κλιματική αλλαγή πρέπει να ακολουθεί 
συνεκτική προσέγγιση, που θα 
αναγνωρίζει ότι όλοι οι τομείς της 
οικονομίας πρέπει να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με 
ορίζοντα το 2050. Εκτός από τα μέτρα 
εφαρμογής σε τομείς που καλύπτει το 
ευρωπαϊκό σύστημα δικαιωμάτων 
εμπορίας, απαιτείται πρόσθετη δράση για 
την αποδέσμευση αποτελεσματικών 
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μειώσεων εκπομπών που καλύπτει η 
απόφαση για τον επιμερισμό των 
προσπαθειών, με τρόπο που θα μπορεί να 
δημιουργήσει κίνητρα για πράσινες 
επενδύσεις και να ενθαρρύνει την αλλαγή 
συμπεριφοράς των καταναλωτών και 
άλλων παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 95
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η πλήρης και ενιαία εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη 
την Ένωση αποτελεί ασφαλή επένδυση για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
αλλά και για την οικονομία.

(24) Η πλήρης και ενιαία εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη 
την Ένωση αποτελεί ασφαλή επένδυση για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 
για την οικονομία και για τις μελλοντικές 
γενιές.

Or. en

Τροπολογία 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η πλήρης και ενιαία εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη 
την Ένωση αποτελεί ασφαλή επένδυση για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 
αλλά και για την οικονομία.

(24) Η πλήρης και ενιαία εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη
την Ένωση αποτελεί τόσο υποχρέωση που 
απορρέει από τις Συνθήκες όσο και
ασφαλή επένδυση για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την 
οικονομία.

Or. en
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Τροπολογία 97
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η πλήρης και ενιαία εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη 
την Ένωση αποτελεί ασφαλή επένδυση για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 
αλλά και για την οικονομία.

(24) Ηπλήρης και ενιαία εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου σε ολόκληρη 
την Ένωση αποτελεί ασφαλή επένδυση για 
το περιβάλλον, για ασφαλείς προμήθειες 
τροφίμων, και για την ανθρώπινη υγεία, 
αλλά και για την οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24 a) Θα ήταν επωφελείς περαιτέρω 
ενέργειες για την ενίσχυση της 
βιωσιμότητας της γεωργίας. Θα πρέπει 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη 
βελτίωση της ποιότητας του εδάφους με 
τη χρήση αμειψισπορών, οσπρίων, χλωρή 
λίπανση και ολοκληρωμένα γεωργικά-
κτηνοτροφικά συστήματα. Η 
χρησιμοποίηση και η ρύπανση των 
υδάτων θα μπορούσε να περιοριστεί με 
την εκτροφή ζώων με μικτά συστήματα 
και συστήματα βόσκησης αντί των 
βιομηχανικών συστημάτων. Η 
βιοποικιλότητα θα μπορούσε να 
προωθηθεί με την υιοθέτηση λιγότερο 
εντατικών μεθόδων γεωργίας.

Or. en
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Τροπολογία 99
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει να
στηρίζεται σε στερεή βάση αποδεικτικών 
στοιχείων.

(25) Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει να 
στηρίζεται σε στερεή βάση αποδεικτικών 
στοιχείων και για το λόγο αυτό οι 
εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης δεν θα πρέπει, κατά το δυνατό, 
να γίνονται από ερευνητικούς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει να 
στηρίζεται σε στερεή βάση αποδεικτικών 
στοιχείων.

(25) Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεχίσει να 
στηρίζεται σε στερεή βάση γνώσεων και
αποδεικτικών στοιχείων και να 
προσαρμόζεται σύμφωνα με νέα 
επιστημονικά πορίσματα.

Or. en

Τροπολογία 101
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με επαρκείς επενδύσεις.

(26) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με επαρκείς επενδύσεις, 
ιδιαίτερα στον τομέα των αποβλήτων με 
τη στοχοθετημένη διάθεση των 
ενισχύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι της ΕΕ πρέπει επομένως να 
διατίθενται κατά προτεραιότητα για 
δραστηριότητες που ευρίσκονται σε 
υψηλή θέση στην ιεράρχηση της 
διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. 
προτεραιότητα σε μονάδες ανακύκλωσης 
έναντι της διάθεσης αποβλήτων).

Or. de

Τροπολογία 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με επαρκείς επενδύσεις.

(26) Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει 
να υποστηρίζονται με επαρκείς επενδύσεις, 
και θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 
αξιοποίηση συμπράξεων του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 103
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης είναι θεμελιώδους σημασίας για 
τη μείωση των πιέσεων που ασκούν στο 
περιβάλλον οι πολιτικές και οι 
δραστηριότητες σε άλλους τομείς και για 
την επίτευξη των στόχων που αφορούν το 
περιβάλλον και το κλίμα.

(27) Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης σε όλους τους τομείς πολιτικής 
είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση 
των πιέσεων που ασκούν στο περιβάλλον 
οι πολιτικές και οι δραστηριότητες σε 
άλλους τομείς και για την επίτευξη των 
στόχων που αφορούν το περιβάλλον και το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) Σε ολόκληρη την ΕΕ δεν υπάρχει 
ακόμη κατάλληλη πρόβλεψη που να 
εξασφαλίζει την αποτελεσματική και 
αντικειμενική συμμετοχή των πολιτών 
στην επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων, ιδιαίτερα μέσω της 
διαδικασίας ΕΠΕ.

Or. lt

Τροπολογία 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Εντασσόμενο στη συνέχεια που θα 
δοθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 
για την αειφόρο ανάπτυξη, του 2012
(σύνοδος κορυφής Ρίο+20), το νέο γενικό 

(30) Το νέο γενικό πρόγραμμα δράσης θα 
πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στη 
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 
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πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να 
υποστηρίξει τις διεθνείς και 
περιφερειακές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη μετατροπή της 
παγκόσμιας οικονομίας σε μια πράσινη 
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του 
περιορισμού της φτώχειας.

αειφόρο ανάπτυξη, του 2012 (σύνοδος 
κορυφής Ρίο+20), στην ΕΕ και σε διεθνές 
επίπεδο, που αποσκοπούν στη μετατροπή 
της παγκόσμιας οικονομίας σε μια πράσινη 
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και του 
περιορισμού της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 106
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33 α) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής (COM(2012)95) και την 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2012/2104(INI)) με τίτλο «Βελτίωση των 
οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της 
ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της 
βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της 
ικανότητας απόκρισης» πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος.

Or. de

Τροπολογία 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·

(α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση 
της βιώσιμης χρήσης του φυσικού 
κεφαλαίου της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 108
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Άρθρο  2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετατροπή της Ένωσης σε μια 
πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων·

(β) αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας 
κυκλικής οικονομίας, που χαρακτηρίζεται 
από χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων 
εκπομπών, αποδοτική χρήση των πόρων
και σεβασμό του περιβάλλοντος και των 
οικοσυστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη 
και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων·

(β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη, 
καινοτόμο και ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 110
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη 
και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων·

β) μετατροπή της Ένωσης σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων που 
σέβεται το περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) βελτίωση της βάσης αποδεικτικών 
στοιχείων για την περιβαλλοντική 
πολιτική·

(ε) βελτίωση της βάσης γνώσεων και
αποδεικτικών στοιχείων για την 
περιβαλλοντική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διασφάλιση των επενδύσεων στην 
περιβαλλοντική και την κλιματική 
πολιτική και διαμόρφωση σωστών τιμών·

(στ) διασφάλιση των επενδύσεων στην 
περιβαλλοντική και την κλιματική 
πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) διασφάλιση των επενδύσεων στην 
περιβαλλοντική και την κλιματική 
πολιτική και διαμόρφωση σωστών τιμών·

(στ) διασφάλιση ιδιωτικών και δημόσιων
των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και 
την κλιματική πολιτική και διαμόρφωση 
σωστών τιμών·

Or. en

Τροπολογία 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) βελτίωση της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης και της 
συνοχής των πολιτικών·

(ζ) βελτίωση της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης, της συνοχής 
των πολιτικών και της συμμετοχής των 
πολιτών στην επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλημάτων·

Or. lt

Τροπολογία 115
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) διαμόρφωση μιας αρμονικής και 
βιώσιμης σχέσης μεταξύ φύσης και 
κοινωνίας·

Or. pt
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Τροπολογία 116
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i a) μεγιστοποίηση της προμήθειας 
υγιεινών τροφίμων και της πρόσβασης σε 
αυτά·

Or. en

Τροπολογία 117
João Ferreira

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», στην αρχή της 
προφύλαξης και την προληπτική δράση, 
καθώς και στην αρχή της επανόρθωσης της 
ρύπανσης στην πηγή.

2. Το πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή της 
προφύλαξης και την προληπτική δράση, 
καθώς και στην αρχή της επανόρθωσης της 
ρύπανσης στην πηγή, ενώ οι αρχές της 
οικονομικής δημοκρατίας είναι πάντα 
υπεράνω των νόμων της αγοράς.

Or. pt

Τροπολογία 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το πρόγραμμα διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο τόσο περιβαλλοντικής 
προστασίας όσο και ποιότητας ζωής 
μέσω δίκαιου και βιώσιμου τρόπου 
διαβίωσης των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 119
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όλα τα μέτρα, δράσεις και ειδικοί 
στόχοι που καθορίζονται στο πρόγραμμα 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
έξυπνης νομοθεσίας και με την επιφύλαξη 
διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων, κατά 
περίπτωση.

3. Όλα τα μέτρα, δράσεις και ειδικοί 
στόχοι που καθορίζονται στο πρόγραμμα 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της 
έξυπνης νομοθεσίας, θα πρέπει να 
βασίζονται στην επιστημονική 
αυστηρότητα και να υπόκεινται σε 
διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 120
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν 
σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο 
έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η 
ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών 
έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή 
επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το 
κάδμιο και ο υδράργυρος, σε προϊόντα που 
συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά. 
Οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν 
ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη 
ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 
18% του εδάφους της ΕΕ και 4% των 
θαλασσών της έχουν χαρακτηριστεί 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν 
σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο 
έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η 
μείωση αυτή οφείλεται εν μέρει στη 
μείωση της παραγωγής κατά τη διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης και στο κλείσιμο 
βιομηχανικών μονάδων στην Ανατολική 
Ευρώπη. Η ενωσιακή νομοθεσία περί 
χημικών ουσιών έχει εκσυγχρονιστεί και 
έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση 
πολλών τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, 
όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο 
υδράργυρος, σε προϊόντα που συναντώνται 
στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες 
της ΕΕ απολαμβάνουν ορισμένα από τα 
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ύδατα με την καλύτερη ποιότητα 
παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 18% του 
εδάφους της ΕΕ και 4% των θαλασσών της 
έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες 
φυσικές περιοχές.

Or. de

Τροπολογία 121
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν 
σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο 
έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η 
ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών 
έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή 
επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το 
κάδμιο και ο υδράργυρος, σε προϊόντα που 
συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά. 
Οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν 
ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη 
ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 
18% του εδάφους της ΕΕ και 4% των 
θαλασσών της έχουν χαρακτηριστεί 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν 
σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο 
έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η 
ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών 
έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή 
επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το 
κάδμιο και ο υδράργυρος, σε προϊόντα που 
συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά. 
Οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν 
ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη 
ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 
18% του εδάφους της ΕΕ και 4% των 
θαλασσών της έχουν χαρακτηριστεί 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές.
Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα λόγω των 
θαλάσσιων απορριμμάτων και της 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 122
Anna Rosbach
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του 
περιβάλλοντος έχει τονώσει την 
καινοτομία και τις επενδύσεις σε 
περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ευκαιριών για εξαγωγές. 
Αυστηρά πρότυπα προστασίας του 
περιβάλλοντος επεκτάθηκαν με τις 
διαδοχικές διευρύνσεις σε μεγάλο τμήμα 
της ευρωπαϊκής ηπείρου, ενώ οι 
προσπάθειες της Ένωσης έχουν συμβάλει 
σε μια αυξανόμενη διεθνή δέσμευση για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς 
και στην επιτυχία των παγκόσμιων 
προσπαθειών για την εξάλειψη των ουσιών 
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
και των μολυβδούχων καυσίμων.

3. Τόσο οι πολιτικές των κρατών μελών 
όσο και της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος έχουν τονώσει την 
καινοτομία και τις επενδύσεις σε 
περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ευκαιριών για εξαγωγές. 
Αυστηρά πρότυπα προστασίας του 
περιβάλλοντος επεκτάθηκαν με τις 
διαδοχικές διευρύνσεις σε μεγάλο τμήμα 
της ευρωπαϊκής ηπείρου, ενώ οι 
προσπάθειες της Ένωσης έχουν συμβάλει 
σε μια αυξανόμενη διεθνή δέσμευση για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς 
και στην επιτυχία των παγκόσμιων 
προσπαθειών για την εξάλειψη των ουσιών 
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
και των μολυβδούχων καυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 123
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης 
σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. 
Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι 
άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 
με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι 
οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
και να συμμορφώνονται με τη σχετική 

4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης 
σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. 
Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι 
άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 
με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι 
οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
και να συμμορφώνονται με τη σχετική 
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περιβαλλοντική νομοθεσία. Η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει 
καταστεί αναπόσπαστο μέρος της 
ενεργειακής πολιτικής, ενώ συντελείται 
πρόοδος στην ενσωμάτωση των 
προβληματισμών που αφορούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, την 
κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως 
οι μεταφορές και τα κτίρια.

περιβαλλοντική νομοθεσία. Ωστόσο, όσον 
αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό 
της ΚΓΠ εξακολουθούν δυστυχώς να 
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτιώσεων.
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της 
ενεργειακής πολιτικής, ενώ συντελείται 
πρόοδος στην ενσωμάτωση των 
προβληματισμών που αφορούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, την 
κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως 
οι μεταφορές και τα κτίρια.

Or. en

Τροπολογία 124
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης 
σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης.
Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι 
άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 
με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι 
οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
και να συμμορφώνονται με τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της 
ενεργειακής πολιτικής, ενώ συντελείται 
πρόοδος στην ενσωμάτωση των 
προβληματισμών που αφορούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, την 
κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως 
οι μεταφορές και τα κτίρια.

4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης 
σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης.
Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής («ΚΓΠ»), οι 
άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 
με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι 
οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
και να συμμορφώνονται με τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή έχει καταστεί 
αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής 
πολιτικής, ενώ συντελείται πρόοδος στην 
ενσωμάτωση των προβληματισμών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων, 
την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως 
οι μεταφορές και τα κτίρια.
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Or. it

Τροπολογία 125
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης 
σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. 
Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι 
άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 
με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι 
οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
και να συμμορφώνονται με τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει 
καταστεί αναπόσπαστο μέρος της 
ενεργειακής πολιτικής, ενώ συντελείται 
πρόοδος στην ενσωμάτωση των 
προβληματισμών που αφορούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, την 
κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως 
οι μεταφορές και τα κτίρια.

4. Σημαντική πρόοδος έχει επίσης 
σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. 
Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι 
άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 
με απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι 
οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση 
και να συμμορφώνονται με τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει 
καταστεί αναπόσπαστο μέρος της 
ενεργειακής πολιτικής, ενώ συντελείται 
πρόοδος στην ενσωμάτωση των 
προβληματισμών που αφορούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, την 
κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή 
απόδοση σε άλλους βασικούς τομείς, όπως 
οι μεταφορές και τα κτίρια. Στο μέλλον, 
ωστόσο, χρειάζεται να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην καλύτερη εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης.

Or. de

Τροπολογία 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα
και την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει 
υψηλό παρεπόμενο κόστος που δεν 
αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή 
κοινωνικό μας σύστημα. Το 30% του 
εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά 
κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη 
συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την 
υγεία τους και την ικανότητά τους να 
παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα 
ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης 
από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
τη χρήση των πόρων και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των 
πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να 
μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν 
έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων. Ως 
αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές 
ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική 
χρήση των πόρων ως προς την 
ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του 
κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα. 
Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που 
δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή 
κοινωνικό μας σύστημα. Το 30% του 
εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά 
κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη 
συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την 
υγεία τους και την ικανότητά τους να 
παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα 
ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης 
από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
τη χρήση των πόρων και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των 
πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να 
μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν 
έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων. Ως 
αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές 
ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική 
χρήση των πόρων ως προς την 
ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του 
κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
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διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

Or. en

Τροπολογία 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
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η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται η υγεία και η ευημερία 
τους. Οι αντίθετες προς την αειφορία 
χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με 
συνέπειες για την παγκόσμια επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη και καθιστά 
αναγκαίο ένα κοινό ευρωπαϊκό 
νομοθετικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
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βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Οι θαλάσσιοι οικότοποι και τα 
θαλάσσια είδη εξακολουθούν να 
διατρέχουν τον κίνδυνο μαρασμού και 
εξαφάνισης λόγω διάφορων 
ανθρωπογενών απειλών στα ύδατα της 
ΕΕ. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
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μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Από τα 395 
ευρωπαϊκά αυτόχθονα είδη που 
απαριθμούνται ως κρισίμως απειλούμενα 
είδη στον Ερυθρό Κατάλογο 
Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς 
Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης 
(IUCN), τα 110 απειλούνται λόγω 
παρασιτισμού χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο 
κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο 
οικονομικό ή κοινωνικό μας σύστημα. Το 
30% του εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά 
κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη 
συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την 
υγεία τους και την ικανότητά τους να 
παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα 
ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης 
από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
τη χρήση των πόρων και τις 
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που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των
πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να 
μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν 
έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων. Ως 
αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές 
ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική 
χρήση των πόρων ως προς την 
ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του 
κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί δράση για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους. Οι 
βιολογικές εισβολές συνιστούν έναν από τους βασικούς μοχλούς ώθησης της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορούν να έχουν εκτεταμένες και επιβλαβείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους επί σειρά γενεών. Τα χωροκατακτητικά 
ξένα είδη μπορούν επίσης να επιδρούν στη ζωή και στην υγεία των ανθρώπων και να 
προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημιές στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, οι οποίες, 
μόνο στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια ευρώ το 
χρόνο. Η μεγαλύτερη αναβολή της αποτελεσματικής ανάληψης δράσης δεν θα επιτρέψει στην 
ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να ανταποκριθεί στις 
παγκόσμιες δεσμεύσεις της για τη βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 130
Ewald Stadler
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα, εάν βέβαια η φύση μπορεί καν 
να αποτιμηθεί ποσοτικά. Επιπλέον, μέχρι 
σήμερα δεν είναι καθόλου σαφές κατά 
πόσον οι κλιματικές μεταβολές 
οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες 
και κατά πόσον το κλίμα μεταβάλλεται 
υπό την επήρεια φυσικών παραγόντων.
Το 30% του εδάφους της ΕΕ είναι 
εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
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επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

Or. de

Τροπολογία 131
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 

5. Ωστόσο, πολλές τάσεις για το 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην 
ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για τον 
πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 
κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό 
παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται 
δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας 
σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ 
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, 
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οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των 
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την 
ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, 
καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα 
είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο 
όσον αφορά την αποσύνδεση της 
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των 
πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε 
μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και 
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη 
εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν 
ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες 
που προσφέρει η αποδοτική χρήση των 
πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη 
μείωση του κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

Or. en

Τροπολογία 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι μεταβολές του περιβάλλοντος της ΕΕ 6. Οι μεταβολές του περιβάλλοντος της ΕΕ 
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προκαλούνται ολοένα περισσότερο από 
εξελίξεις που συντελούνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μεταξύ των οποίων η δημογραφία, 
τα πρότυπα κατανάλωσης και εμπορίου και 
η ταχεία τεχνολογική πρόοδος. Οι εξελίξεις 
αυτές μπορεί να προσφέρουν σημαντικές 
ευκαιρίες για οικονομική μεγέθυνση και 
κοινωνική ευημερία, αλλά αποτελούν 
επίσης προκλήσεις και πηγές αβεβαιότητας 
για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ
και προκαλούν υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα.

προκαλούνται ολοένα περισσότερο από 
εξελίξεις που συντελούνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μεταξύ των οποίων η δημογραφία, 
τα πρότυπα κατανάλωσης και εμπορίου και 
η ταχεία τεχνολογική πρόοδος. Οι εξελίξεις 
αυτές μπορεί να προσφέρουν σημαντικές 
ευκαιρίες για οικονομική μεγέθυνση και 
κοινωνική ευημερία, αλλά αποτελούν 
επίσης προκλήσεις και πηγές αβεβαιότητας 
για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ
στο πλαίσιο της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Or. es

Τροπολογία 133
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 a. Η διεθνής διάσταση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει 
να περιλαμβάνει επίσης 
διαπραγματεύσεις με άλλες ενώσεις 
κρατών· δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί η 
δυνατότητα ενσωμάτωσης των 
περιβαλλοντικών στόχων στην εμπορική 
πολιτική του ΠΟΕ.

Or. de

Τροπολογία 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση 
αγαθών και υπηρεσιών και η εξάντληση 

7. Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση 
αγαθών και υπηρεσιών και η εξάντληση 
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των πόρων, σε συνδυασμό με τα σημερινά 
σπάταλα συστήματα παραγωγής και 
κατανάλωσης στην παγκόσμια οικονομία, 
αυξάνουν το κόστος των βασικών πρώτων 
υλών, ορυκτών και ενέργειας, 
προκαλώντας μεγαλύτερη ρύπανση και 
περισσότερα απόβλητα, αυξάνοντας τις 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και οδηγώντας σε 
υποβάθμιση της γης, αποδάσωση και 
απώλεια βιοποικιλότητας. Τα δύο τρίτα 
σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων 
βρίσκονται σε παρακμή, ενώ υπάρχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
ανθρωπότητα έχει ήδη υπερβεί τα 
πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την 
κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του 
αζώτου. Υπάρχει πιθανότητα πλανητικού 
ελλείμματος νερού 40% έως το 2030, 
εκτός αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 
όσον αφορά τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. 
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να επιδεινώσει 
η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, 
με υψηλό κόστος. Το 2011 οι καταστροφές 
που οφείλονταν εν μέρει στην κλιματική 
αλλαγή επέφεραν παγκόσμιες οικονομικές 
ζημίες άνω των 300 δισ. ευρώ. Ο ΟΟΣΑ 
έχει προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη 
υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού 
κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη 
αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν 
να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του 
βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται 
σημαντικές δαπάνες.

των πόρων, σε συνδυασμό με τα σημερινά 
σπάταλα συστήματα παραγωγής και 
κατανάλωσης στην παγκόσμια οικονομία, 
αυξάνουν το κόστος των βασικών πρώτων 
υλών, ορυκτών και ενέργειας, 
προκαλώντας μεγαλύτερη ρύπανση και 
περισσότερα απόβλητα, αυξάνοντας τις 
παγκόσμιες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και οδηγώντας σε 
υποβάθμιση της γης, αποδάσωση και 
απώλεια βιοποικιλότητας. Τα δύο τρίτα 
σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων 
βρίσκονται σε παρακμή, ενώ υπάρχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
ανθρωπότητα έχει ήδη υπερβεί τα 
πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την 
κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του 
αζώτου. Υπάρχει πιθανότητα πλανητικού 
ελλείμματος νερού 40% έως το 2030, 
εκτός αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 
όσον αφορά τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. 
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να επιδεινώσει 
η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, 
με υψηλό κόστος1. Το 2011 οι 
καταστροφές που οφείλονταν εν μέρει 
στην κλιματική αλλαγή επέφεραν 
παγκόσμιες οικονομικές ζημίες άνω των 
300 δισ. ευρώ. Ο ΟΟΣΑ έχει 
προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη 
υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού 
κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη 
αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν 
να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του 
βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται 
σημαντικές δαπάνες.

__________________
1 Σύμφωνα με την έκθεση Stern σχετικά 
με την οικονομική διάσταση της 
κλιματικής αλλαγής, αν δεν αναληφθεί 
δράση, το συνολικό κόστος της 
κλιματικής αλλαγής θα αντιστοιχεί στην 
απώλεια τουλάχιστον του 5% του 
παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕγχΠ) κάθε χρόνο. 
Συμπεριλαμβανομένου ευρέος φάσματος 
κινδύνων και επιπτώσεων, τα στοιχεία 
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αυτά θα μπορούσαν να αυξηθούν με 
αποτέλεσμα να ανέλθει η απώλεια στο 
20% του ΑΕγχΠ.

Or. en

Τροπολογία 135
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να 
αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη 
δράση με σκοπό τη βελτίωση της 
οικολογικής ανθεκτικότητας και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να 
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για 
την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς 
υπέρβαση των οικολογικών ορίων του 
πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα 
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει 
την οικονομική μεγέθυνση και την
ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και 
την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει 
αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις 
ανισότητες και θα επενδύει στο φυσικό 
κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί.

9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να 
αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη 
δράση με σκοπό τη βελτίωση της 
οικολογικής ανθεκτικότητας και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να 
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για 
την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς 
υπέρβαση των οικολογικών ορίων του 
πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα 
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει 
την οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και 
την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει 
αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις 
ανισότητες και θα επενδύει και θα διατηρεί
τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος που περιλαμβάνει για 
την εγγενή αξία της και για τη σημαντική 
συμβολή της στην καλή διαβίωση των 
ανθρώπων και την οικονομική ευημερία.

Or. en

Τροπολογία 136
Karin Kadenbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να 
αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη 
δράση με σκοπό τη βελτίωση της 
οικολογικής ανθεκτικότητας και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να 
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για 
την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς 
υπέρβαση των οικολογικών ορίων του 
πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα 
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει 
την οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και 
την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει 
αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις 
ανισότητες και θα επενδύει στο φυσικό 
κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί.

9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να 
αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη 
δράση με σκοπό τη βελτίωση της 
οικολογικής ανθεκτικότητας και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να 
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για 
την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς 
υπέρβαση των οικολογικών ορίων του 
πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα 
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει 
την οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και 
την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει 
αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις 
ανισότητες και θα επενδύει στη 
βιοποικιλότητα και στις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος που παρέχει - φυσικό 
κεφάλαιο – για την εγγενή αξία της και 
για τη σημαντική συμβολή της στην καλή 
διαβίωση των ανθρώπων και την 
οικονομική ευημερία.

Or. en

Τροπολογία 137
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 
2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει 
το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 
ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων 
του πλανήτη. Η ευμάρεια και το υγιεινό 
περιβάλλον μας απορρέουν από μια 
καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου 
τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι 
διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν 

10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 
2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει 
το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 
ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων 
του πλανήτη. Η ευμάρεια και το υγιεινό 
περιβάλλον μας απορρέουν από μια 
καινοτόμο, κυκλική οικονομία - με βάση 
το θεμελιώδες αξίωμα ότι «τίποτε δεν 
δημιουργείται, τίποτε δεν καταστρέφεται, 
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την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η 
οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει προ 
πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των 
πόρων, προηγούμενη στην πορεία προς μια 
παγκόσμια αειφόρο οικονομία.

όλα μεταβάλλονται»1, - όπου τίποτε δεν 
σπαταλιέται και όπου οι τρόποι διαχείρισης 
των φυσικών πόρων ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η 
οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει 
αποσυνδεθεί όσο το δυνατόν από τη χρήση 
των πόρων, προηγούμενη στην πορεία 
προς μια παγκόσμια αειφόρο οικονομία.
__________________
1 Αντουάν Λωράν Λαβουαζιέ.

Or. it

Τροπολογία 138
Erik Bánki

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 
2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει 
το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 
ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων 
του πλανήτη. Η ευμάρεια και το υγιεινό 
περιβάλλον μας απορρέουν από μια 
καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου 
τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι 
διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η 
οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει προ 
πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των 
πόρων, προηγούμενη στην πορεία προς μια 
παγκόσμια αειφόρο οικονομία.

10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 
2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει 
το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 
ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων 
του πλανήτη. Η καλή διαβίωση και το 
υγιεινό περιβάλλον μας απορρέουν από μια 
καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου 
τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι 
διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η
βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες 
οικοσυστήματος προστατεύονται, 
εκτιμώνται και αποκαθίστανται 
καταλλήλως. Η οικονομική μας μεγέθυνση 
με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων 
εκπομπών έχει προ πολλού αποσυνδεθεί 
από τη χρήση των πόρων, προηγούμενη 
στην πορεία προς μια παγκόσμια αειφόρο 
οικονομία.

Or. en
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Τροπολογία 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 
2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει 
το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 
ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων 
του πλανήτη. Η ευμάρεια και το υγιεινό 
περιβάλλον μας απορρέουν από μια 
καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου 
τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι 
διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η 
οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει προ 
πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των 
πόρων, προηγούμενη στην πορεία προς μια 
παγκόσμια αειφόρο οικονομία.

10. Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 
2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει 
το ακόλουθο όραμα για το 2050: Το 2050 
ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων 
του πλανήτη. Η ευμάρεια και το υγιεινό 
περιβάλλον μας απορρέουν από μια 
καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου 
τίποτε δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι 
διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η 
οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει προ 
πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των 
πόρων, προηγούμενη στην πορεία προς μια 
παγκόσμια αειφόρο οικονομία. Η 
περιβαλλοντική δικαιοσύνη αποδίδεται 
τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Όλα τα 
άτομα έχουν ίση πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικά οφέλη. Ο καταμερισμός 
των επιβαρύνσεων λόγω της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος γίνεται 
με δίκαιο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό 
απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες 
πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς 
της ενέργειας, των μεταφορών, της 

11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό 
απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες 
πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς 
της ενέργειας, των μεταφορών, της 
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γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και 
βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας 
και της απασχόλησης και η κοινωνική 
πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική 
συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην 
ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα 
και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων.

γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και 
βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας 
και της απασχόλησης και η κοινωνική 
πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική 
συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην 
ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα 
και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων. Επιπλέον, η κοινωνία, στο 
σύνολό της, πρέπει να συμμετέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερο στην επίλυση αυτών 
των προβλημάτων.

Or. lt

Τροπολογία 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό 
απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες 
πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς 
της ενέργειας, των μεταφορών, της 
γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και 
βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας 
και της απασχόλησης και η κοινωνική 
πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική 
συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην 
ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα 
και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων.

11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό 
απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες 
πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς 
της ενέργειας, των μεταφορών, της 
γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και 
βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας 
και της απασχόλησης, του εμπορίου, της 
ανάπτυξης, των εξωτερικών υποθέσεων
και της ασφάλειας, και η κοινωνική 
πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική 
συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην 
ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα 
και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 142
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει τον ανωτέρω 
μετασχηματισμό με μακροπρόθεσμες 
ολοκληρωμένες στρατηγικές για την 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
χρήσης των πόρων και την επιτάχυνση της 
μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η 
Επιτροπή ενσωμάτωσε επίσης 
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και 
στόχους σε πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν πρόσφατα σε άλλους 
βασικούς τομείς άσκησης πολιτικής, 
μεταξύ των οποίων η ενέργεια και οι 
μεταφορές, και επιδίωξε να ενισχύσει την 
παροχή περιβαλλοντικών οφελών μέσω 
μεταρρυθμίσεων των πολιτικών της ΕΕ για 
τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, 
την αλιεία και τη συνοχή, 
χρησιμοποιώντας ως βάση τα μέχρι 
σήμερα επιτεύγματα.

12. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει τον ανωτέρω 
μετασχηματισμό με μακροπρόθεσμες 
ολοκληρωμένες στρατηγικές για την 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας της 
χρήσης των πόρων και την επιτάχυνση της 
μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών. Η 
Επιτροπή ενσωμάτωσε επίσης 
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και 
στόχους σε πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν πρόσφατα σε άλλους 
βασικούς τομείς άσκησης πολιτικής, 
μεταξύ των οποίων η ενέργεια και οι 
μεταφορές, και επιδίωξε να ενισχύσει την 
παροχή περιβαλλοντικών οφελών μέσω 
μεταρρυθμίσεων των πολιτικών της ΕΕ για 
τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, 
την αλιεία και τη συνοχή, 
χρησιμοποιώντας ως βάση τα μέχρι 
σήμερα επιτεύγματα. Για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού, ωστόσο, πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην 
εφαρμογή των διατάξεων περί πολλαπλής 
συμμόρφωσης.

Or. de

Τροπολογία 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Η ΕΕ έχει αναλάβει πολλές 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις βάσει 

13. Η ΕΕ έχει αναλάβει πολλές νομικά 
δεσμευτικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο 
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διεθνών συμφωνιών, μεταξύ άλλων στη 
διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 
αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20), όπου 
υποστήριξε την πράσινη οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς ως κεντρικό άξονα μιας 
ευρύτερης στρατηγικής για αειφόρο 
ανάπτυξη.

πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών 
καθώς και πολιτικά δεσμευτικές
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, μεταξύ 
άλλων εκείνες που συμφωνήθηκαν των 
Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο 
ανάπτυξη (Ρίο+20). Το έγγραφο των 
αποτελεσμάτων της διάσκεψης Ρίο + 20 
αναγνωρίζει την πράσινη οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς ως σημαντικό εργαλείο για 
την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και 
καθορίζει πλαίσιο για ανάληψη δράσης 
που καλύπτει και τις τρεις διαστάσεις της 
βιώσιμης ανάπτυξης, πολλές από τις 
οποίες αντικατοπτρίζονται στους 
πρωταρχικούς στόχους του παρόντος 
προγράμματος. Συμφωνήθηκε επίσης να 
καθοριστούν στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, 
να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο και να 
χαραχθεί στρατηγική για τη 
χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης. 
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει 
πλέον να διασφαλίσουν την εφαρμογή των 
δεσμεύσεων αυτών τόσο στην επικράτειά 
τους μέσω των εσωτερικών πολιτικών 
τους, όσο και παγκοσμίως με τη συμβολή 
τους στη διεθνή δράση.

Or. en

Τροπολογία 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Το παρόν πρόγραμμα συμπληρώνει τις 
προσπάθειες αυτές καθορίζοντας στόχους 
προτεραιότητας προς επίτευξη από την ΕΕ 
κατά την περίοδο έως το 2020.

14. Το παρόν πρόγραμμα συμπληρώνει τις 
προσπάθειες αυτές καθορίζοντας στόχους 
προτεραιότητας προς επίτευξη από την ΕΕ 
κατά την περίοδο έως το 2020 και 
ενδεικτική πορεία προς το 2050.
Διασφαλίζει την εφαρμογή, ενθαρρύνει 
την εθνική δράση και βοηθά ορισμένους 
παράγοντες να πραγματοποιήσουν 
αποδοτικές από άποψη κόστους επιλογές 
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για επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Σε πολλές περιπτώσεις, για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων θα απαιτηθεί 
η λήψη μέτρων πρωτίστως σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας. Σε άλλες 
περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
συμπληρωματικά μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική 
πολιτική αποτελεί τομέα συναρμοδιότητας 
στην ΕΕ, ένας από τους στόχους του 
παρόντος προγράμματος είναι να 
δημιουργήσει αίσθημα κοινοκτημοσύνης 
κοινών σκοπών και στόχων και να 
εξασφαλίσει ισοτιμία για τις επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες αρχές. Οι σαφείς σκοποί 
και στόχοι παρέχουν επίσης στους 
πολιτικούς ιθύνοντες και στα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων 
περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις και 
κοινωνικούς εταίρους, αλλά και ιδιώτες, 
αίσθηση προσανατολισμού και ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο για την ανάληψη 
δράσης.

15. Σε πολλές περιπτώσεις, για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων θα απαιτηθεί 
η λήψη μέτρων πρωτίστως σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας, με την 
προϋπόθεση όμως ότι οι πολίτες θα έχουν 
λόγο στις συζητήσεις για θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον. Σε άλλες 
περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
συμπληρωματικά μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική 
πολιτική αποτελεί τομέα συναρμοδιότητας 
στην ΕΕ, ένας από τους στόχους του 
παρόντος προγράμματος είναι να 
δημιουργήσει αίσθημα κοινοκτημοσύνης 
κοινών σκοπών και στόχων και να 
εξασφαλίσει ισοτιμία για τις επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες αρχές. Οι σαφείς σκοποί 
και στόχοι παρέχουν επίσης στους 
πολιτικούς ιθύνοντες και στα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων 
περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις και 
κοινωνικούς εταίρους, αλλά και ιδιώτες, 
αίσθηση προσανατολισμού και ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο για την ανάληψη 
δράσης.

Or. lt

Τροπολογία 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Σε πολλές περιπτώσεις, για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων θα απαιτηθεί 
η λήψη μέτρων πρωτίστως σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας. Σε άλλες 
περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
συμπληρωματικά μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική 
πολιτική αποτελεί τομέα συναρμοδιότητας 
στην ΕΕ, ένας από τους στόχους του 
παρόντος προγράμματος είναι να 
δημιουργήσει αίσθημα κοινοκτημοσύνης 
κοινών σκοπών και στόχων και να 
εξασφαλίσει ισοτιμία για τις επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες αρχές. Οι σαφείς σκοποί 
και στόχοι παρέχουν επίσης στους 
πολιτικούς ιθύνοντες και στα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων 
περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις και 
κοινωνικούς εταίρους, αλλά και ιδιώτες, 
αίσθηση προσανατολισμού και ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο για την ανάληψη 
δράσης.

15. Σε πολλές περιπτώσεις, για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων θα απαιτηθεί 
η λήψη μέτρων πρωτίστως σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας. Σε άλλες 
περιπτώσεις, θα χρειαστούν 
συμπληρωματικά μέτρα σε ενωσιακό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική 
πολιτική αποτελεί τομέα συναρμοδιότητας 
στην ΕΕ, ένας από τους στόχους του 
παρόντος προγράμματος είναι να 
δημιουργήσει αίσθημα κοινοκτημοσύνης 
κοινών σκοπών και στόχων και να 
εξασφαλίσει ισοτιμία για τις επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες αρχές. Οι σαφείς σκοποί 
και στόχοι και η ανταλλαγή βέλτιστης 
πρακτικής παρέχουν επίσης στους 
πολιτικούς ιθύνοντες και στα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων 
περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις και 
κοινωνικούς εταίρους, αλλά και ιδιώτες, 
αίσθηση προσανατολισμού και ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο για την ανάληψη 
δράσης.

Or. en

Τροπολογία 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, λ.χ. η βιοποικιλότητά της, 
μεταξύ άλλων τα οικοσυστήματα που 
παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες –
από τα γόνιμα εδάφη και τα 
πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις 
παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
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καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα της οδηγίας για τα 
αστικά λύμματα1, της οδηγίας για τη
νιτρορύπανση2, τη θαλάσσια στρατηγική, 
της οδηγίας για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

__________________
1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.
2 Οδηγία 91/676/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 148
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 



AM\931263EL.doc 49/80 PE508.007v01-00

EL

εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Εκτεταμένος αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

Or. it

Τροπολογία 149
Jean-Pierre Audy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στους πολίτες της και
στο φυσικό της κεφάλαιο, το οποίο 
περιλαμβάνει τα οικοσυστήματα που 
παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες –
από τα γόνιμα εδάφη και τα 
πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις 
παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
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προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για τα αστικά 
λύμματα1, της οδηγίας για τη 
νιτρορύπανση2, τη θαλάσσια στρατηγική, 
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οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

της οδηγίας για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

__________________
1 Οδηγία 91/271/EEC.
2 Οδηγία 91/676/EEC.

Or. en

Τροπολογία 151
Elena Oana Antonescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για τα αστικά 
λύμματα1, της οδηγίας για τη 
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οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

νιτρορύπανση2, τη θαλάσσια στρατηγική, 
της οδηγίας για την ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

__________________
1 Οδηγία 91/271/EEC.
2 Οδηγία 91/676/EEC.

Or. en

Τροπολογία 152
Ewald Stadler

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα 
περισσότερα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι 
στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για 
την αντιστροφή αυτών των αρνητικών 
τάσεων και την ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν λόγω 
στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει 
τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα 
πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και 
έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα 
για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
οδηγιών για τα πτηνά και για τα 

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ συνεχίζεται. Στη στρατηγική της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020 καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα 
που απαιτούνται για την αντιστροφή αυτών 
των αρνητικών τάσεων και την ενίσχυση 
των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν 
λόγω στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί 
πλήρως για να είναι σε θέση η ΕΕ να 
υλοποιήσει τον σχετικό με τη 
βιοποικιλότητα πρωταρχικό στόχο της για 
το 2020. Αν και έχουν ενσωματωθεί στη 
στρατηγική μέτρα για τη βελτίωση της 
εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και 
για τα ενδιαιτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Natura
2000, η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 
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ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την 
πλήρη εφαρμογή του συνόλου της 
ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

θα απαιτήσει την πλήρη εφαρμογή του 
συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που 
αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού 
κεφαλαίου.

Or. de

Τροπολογία 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα 
περισσότερα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι 
στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για
την αντιστροφή αυτών των αρνητικών 
τάσεων και την ενίσχυση των
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν λόγω 
στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει 
τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα 
πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και 
έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα 
για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
οδηγιών για τα πτηνά και για τα 
ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την 
πλήρη εφαρμογή του συνόλου της 
ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα 
περισσότερα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι 
στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για
αναχαίτιση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και ενίσχυση των
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών
τους. Η εν λόγω στρατηγική πρέπει να 
εφαρμοστεί πλήρως για να είναι σε θέση η 
ΕΕ να υλοποιήσει τον σχετικό με τη 
βιοποικιλότητα πρωταρχικό στόχο της για 
το 2020. Αν και έχουν ενσωματωθεί στη 
στρατηγική μέτρα για τη βελτίωση της 
εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και 
για τα ενδιαιτήματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Natura 
2000, η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 
θα απαιτήσει την πλήρη εφαρμογή του 
συνόλου της ισχύουσας νομοθεσίας που 
αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού 
κεφαλαίου.

Or. en
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Τροπολογία 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα 
περισσότερα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι 
στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για 
την αντιστροφή αυτών των αρνητικών 
τάσεων και την ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν λόγω 
στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει 
τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα 
πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και 
έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα 
για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
οδηγιών για τα πτηνά και για τα 
ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την 
πλήρη εφαρμογή του συνόλου της 
ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα 
περισσότερα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι 
στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για 
την αντιστροφή αυτών των αρνητικών 
τάσεων και την ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν λόγω 
στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει 
τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα 
πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και 
έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα 
για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
οδηγιών για τα πτηνά και για τα 
ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την 
πλήρη εφαρμογή του συνόλου της 
ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή 
πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα σχέδια 
διαχείρισης για τη διατήρηση του δικτύου 
Natura 2000 να συμμορφώνονται προς 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 
της οδηγίας περί οικοτόπων. Είναι 
απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή 
ιδιοκτητών και χρηστών ώστε να 
συμπράξουν στην πολιτική διατήρησης 
της βιοποικιλότητας.

Or. es
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Τροπολογία 155
Pavel Poc

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας
στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα 
περισσότερα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Στη 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020 καθορίζονται οι 
στόχοι και τα μέτρα που απαιτούνται για 
την αντιστροφή αυτών των αρνητικών 
τάσεων και την ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν λόγω 
στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει 
τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα 
πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και 
έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα 
για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
οδηγιών για τα πτηνά και για τα 
ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την 
πλήρη εφαρμογή του συνόλου της 
ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

17. Ωστόσο, από πρόσφατες εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 
στην ΕΕ συνεχίζεται και ότι τα 
περισσότερα οικοσυστήματα 
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση. Τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη θέτουν 
μεγαλύτερους κινδύνους από ό,τι είχε 
εκτιμηθεί προηγουμένως για τη 
βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία και 
την οικονομία. Στη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 
καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα που 
απαιτούνται για την αντιστροφή αυτών των 
αρνητικών τάσεων και την ενίσχυση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η εν λόγω 
στρατηγική πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως 
για να είναι σε θέση η ΕΕ να υλοποιήσει 
τον σχετικό με τη βιοποικιλότητα 
πρωταρχικό στόχο της για το 2020. Αν και 
έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική μέτρα 
για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
οδηγιών για τα πτηνά και για τα 
ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικτύου Natura 2000, η επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου θα απαιτήσει την 
πλήρη εφαρμογή του συνόλου της 
ισχύουσας νομοθεσίας που αποσκοπεί 
στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί δράση για οικονομικούς και οικολογικούς λόγους. Οι 
βιολογικές εισβολές συνιστούν έναν από τους βασικούς μοχλούς ώθησης της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μπορούν να έχουν εκτεταμένες και επιβλαβείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους επί σειρά γενεών. Τα χωροκατακτητικά 
ξένα είδη μπορούν επίσης να επιδρούν στη ζωή και στην υγεία των ανθρώπων και να 
προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημιές στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, οι οποίες, 
μόνο στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια ευρώ το 
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χρόνο. Η μεγαλύτερη αναβολή της αποτελεσματικής ανάληψης δράσης δεν θα επιτρέψει στην 
ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να ανταποκριθεί στις 
παγκόσμιες δεσμεύσεις της για τη βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 α. Η υλοποίηση των σχεδίων 
διαχείρισης από τα κράτη μέλη πρέπει να 
περιλαμβάνει ποικίλες πτυχές διαφόρων 
πολιτικών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει 
οπωσδήποτε τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν υπόψη ότι η παρουσία 
υδατικών πόρων και ορισμένων 
καλλιεργειών μπορεί να είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας για την 
εξασφάλιση μιας ευνοϊκής κατάστασης 
διατήρησης  των οικοτόπων και των 
ειδών.

Or. es

Τροπολογία 157
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 
να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει 

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Λόγω της συνεχούς 
επιβάρυνσης των θαλασσών και των 
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της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ 
άλλων λόγω της συνεχιζόμενης 
υπεραλίευσης και της παρουσίας 
θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες 
της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές 
της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις 
βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει 
στον περιορισμό πολλών μορφών 
ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική 
γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

ωκεανών που προκαλείται από τον 
άνθρωπο, μεταξύ άλλων λόγω της 
υπεραλίευσης, της απόρριψης αποβλήτων 
και του μαζικού τουρισμού, υπάρχει
επίσης ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί η 
επιδιωκόμενη βάσει της οδηγίας-πλαισίου 
για τη θαλάσσια στρατηγική «καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο 
το 2020. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται 
μια περισσότερο συντονισμένη και 
υποκείμενη σε αυστηρές ρυθμίσεις χρήση 
των θαλασσών και των παράκτιων 
περιοχών στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
παράκτιων ζωνών. Επίσης, ενώ οι 
πολιτικές της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό
αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές έχουν 
συμβάλει στον περιορισμό πολλών 
μορφών ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική 
γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

Or. de

Τροπολογία 158
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 
να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει 
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική «καλή περιβαλλοντική 

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, οι 
διατάξεις περί πολλαπλής συμμόρφωσης 
πρέπει να περιλαμβάνουν και την οδηγία-
πλαίσιο για τα ύδατα. Υπάρχει επίσης ο 
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κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ 
άλλων λόγω της συνεχιζόμενης 
υπεραλίευσης και της παρουσίας 
θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες 
της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της 
ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις 
βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει 
στον περιορισμό πολλών μορφών 
ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική 
γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

κίνδυνος να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη 
βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη 
θαλάσσια στρατηγική «καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο 
το 2020, μεταξύ άλλων λόγω της 
συνεχιζόμενης υπεραλίευσης και της 
παρουσίας θαλάσσιων απορριμμάτων στις 
θάλασσες της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι 
πολιτικές της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό 
αέρα και τις βιομηχανικές εκπομπές έχουν 
συμβάλει στον περιορισμό πολλών 
μορφών ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική 
γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

Or. de

Τροπολογία 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 
να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει 
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ 
άλλων λόγω της συνεχιζόμενης 
υπεραλίευσης και της παρουσίας 
θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες 
της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της 
ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις 
βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει 

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 
να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει 
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ 
άλλων λόγω της συνεχιζόμενης 
υπεραλίευσης και της παρουσίας 
θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες 
της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της 
ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις 
βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει 
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στον περιορισμό πολλών μορφών 
ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική 
γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

στον περιορισμό πολλών μορφών 
ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και θείου 
και ρύπανση από όζον που συνδέονται με 
τις εκπομπές από τις μεταφορές, την 
εντατική γεωργία και την 
ηλεκτροπαραγωγή.

Or. en

Τροπολογία 160
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς 
τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας 
υφίστανται μεγάλες δυνατότητες για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και τη μείωση της εισροής 
αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων 
στα υπόγεια ύδατα. Μια γεωργία η οποία 
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πλαισίου για τα ύδατα, όπως προβλέπεται 
στις προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

έχει ως άξονα την τήρηση αυστηρών 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων μπορεί όχι 
μόνον να εξασφαλίσει και να βελτιώσει 
σταθερά την ποιότητα του εδάφους και 
να διατηρήσει την βιοποικιλότητα σε 
αγροτικές περιοχές, αλλά και να συμβάλει 
σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα και των υδάτων. Εκτός αυτού, 
με την οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

Or. de

Τροπολογία 161
Giancarlo Scottà

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
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την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων.
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς 
τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα, όπως προβλέπεται 
στις προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων.
Με την οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

Or. it

Τροπολογία 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
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πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα, όπως προβλέπεται στις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση με 
αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας. Σημαντικό στοιχείο 
της βιώσιμης γεωργίας είναι μια 
διαχείριση που διαπνέεται από πνεύμα 
ευθύνης για τις μελλοντικές γενιές και 
συνδυάζει την αποδοτική χρήση των 
πόρων με την παραγωγικότητα.

Or. de

Τροπολογία 163
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 

19. Ως εκ τούτου, για την ενίσχυση της 
βιώσιμης χρήσης του φυσικού κεφαλαίου 
της ΕΕ απαιτείται επίσης η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στην πηγή, μεταξύ 
άλλων μέσω, της πληρέστερης 
ενσωμάτωσης στόχων για το φυσικό 
κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η οποία 
εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών και 
την αποκόμιση παράλληλων οφελών από 
αυτές. Το στοιχεία οικολογικοποίησης
(«πρασίνισμα») που περιλαμβάνονται στις 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις της 
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προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα, όπως προβλέπεται στις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

Επιτροπής, συγκεκριμένα για την 
ενωσιακή πολιτική στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα, όπως προβλέπεται στις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

Or. en

Τροπολογία 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο κατά την ανάπτυξη και 
εφαρμογή άλλων πολιτικών στις άλλες 
πολιτικές, η οποία εξασφαλίζει τη συνοχή 
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οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα, όπως προβλέπεται στις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

των πολιτικών και την αποκόμιση 
παράλληλων οφελών από αυτές. Το 
στοιχεία οικολογικοποίησης
(«πρασίνισμα») που περιλαμβάνονται στις 
μεταρρυθμιστικές προτάσεις της 
Επιτροπής, συγκεκριμένα για την 
ενωσιακή πολιτική στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής, 
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα, όπως προβλέπεται στις 
προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και 
του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής 
οικολογικής αξίας.

Or. en

Τροπολογία 165
Anna Rosbach

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στην περίπτωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος τομέας 
προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που 
καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες 

20. Στην περίπτωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος τομέας 
προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που 
καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες 
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μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι 
τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή 
ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, 
χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών 
είναι συμβατή με τη διατήρηση και την 
αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και 
των παράκτιων οικοσυστημάτων.

μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι 
τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή 
ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, 
χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών 
είναι συμβατή με τη διατήρηση και την 
αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και 
των παράκτιων οικοσυστημάτων. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει, κατά το 
δυνατό, να καλούνται, να αναζητούν 
νέους τρόπους που θα συμβάλλουν στην 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 166
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στην περίπτωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος τομέας 
προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που 
καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες 
μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι 
τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή 
ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, 
χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών 
είναι συμβατή με τη διατήρηση και την 
αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και 
των παράκτιων οικοσυστημάτων.

20. Στην περίπτωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος τομέας 
προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που 
καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες 
μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι 
τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή 
ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, 
χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών 
είναι συμβατή με τη διατήρηση και την 
αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και 
των παράκτιων οικοσυστημάτων. Μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή διαχείριση 
των παράκτιων ζωνών μπορεί, σε 
συνδυασμό με έναν βιώσιμο θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό, να είναι 
αποτελεσματικό εργαλείο για τα 
διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων δραστηριοτήτων και την 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
διαφόρων λειτουργιών του θαλάσσιου 
χώρου.
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Or. de

Τροπολογία 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στην περίπτωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος τομέας 
προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που 
καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες 
μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι 
τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή 
ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, 
χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών 
είναι συμβατή με τη διατήρηση και την 
αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και 
των παράκτιων οικοσυστημάτων.

20. Στην περίπτωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ ο θαλάσσιος τομέας 
προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες που 
καλύπτουν από την αλιεία, τις θαλάσσιες 
μεταφορές και την υδατοκαλλιέργεια μέχρι 
τις πρώτες ύλες, την υπεράκτια παραγωγή 
ενέργειας και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, 
χρειάζεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών 
είναι συμβατή με τη διατήρηση και την 
αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων και 
των παράκτιων οικοσυστημάτων. Για τη 
διατήρηση των θαλάσσιων φυσικών 
πόρων απαιτείται συμφωνία μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής ώστε 
να πραγματοποιηθεί ψηφιακή 
χαρτογράφηση των υδάτων της ΕΕ με τις 
ζώνες προστασίας και τα 
προστατευόμενα είδη. Η χαρτογράφηση 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
στοιχεία εκείνα η προστασία των οποίων 
αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και στη 
νομοθεσία για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως 
φυσικούς πόρους, βιοποικιλότητα και 
πολιτιστική κληρονομιά. Όσον αφορά τα 
διεθνή ύδατα, ιδίως τη Μεσόγειο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει την 
υλοποίηση μελετών στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

Or. es
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Τροπολογία 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21. Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για 
την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 
επεκταθεί η χρήση βασιζόμενων στα 
οικοσυστήματα προσεγγίσεων, οι οποίες 
ωφελούν επίσης τη βιοποικιλότητα και την 
παροχή άλλων οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, για τον μετριασμό της αλλαγής 
αυτής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις 
της, ενώ άλλοι περιβαλλοντικοί στόχοι, 
όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
η προστασία των υδάτων, θα πρέπει να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Τέλος, θα χρειαστούν νέα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των 
εκπομπών CO2 που σχετίζονται με τις 
μεταφορές.

21. Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για 
την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 
επεκταθεί η χρήση βασιζόμενων στα 
οικοσυστήματα προσεγγίσεων, οι οποίες 
ωφελούν επίσης τη βιοποικιλότητα και την 
παροχή άλλων οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, για τον μετριασμό της αλλαγής 
αυτής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις 
της, ενώ άλλοι περιβαλλοντικοί στόχοι, 
όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και
του εδάφους και η προστασία των υδάτων, 
θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη 
κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέλος, θα 
χρειαστούν νέα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και των εκπομπών CO2 που 
σχετίζονται με τις μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 169
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 



PE508.007v01-00 68/80 AM\931263EL.doc

EL

25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 
μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτή η τεχνητή 
σφράγιση του εδάφους έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο φυσικό υδάτινο 
περιβάλλον διότι τα επιφανειακά ύδατα 
δεν μπορούν πλέον να διεισδύσουν και να 
φθάσουν στα υπόγεια ύδατα. Δεδομένου 
ότι, για το λόγο αυτό, το έδαφος δεν 
μπορεί πλέον να απορροφήσει και να 
αποθηκεύσει όμβρια ύδατα, υπάρχει 
αυξημένη απορροή η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα πλημμύρες και έλλειψη 
πόσιμου ύδατος. Αυτές οι 
μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Για τον λόγο 
αυτό, οι χωροταξικές αποφάσεις των 
κρατών μελών σχετικά με χρήσεις γης 
πρέπει να ορίζουν επακριβώς τις εκτάσεις 
στις οποίες επιτρέπεται η δόμηση και να 
επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά το 
μέγεθος αυτών των εκτάσεων. Πρέπει να 
δημιουργηθούν επαρκείς ζώνες πρασίνου 
για να αντισταθμιστεί η αναπόφευκτη 
σφράγιση περιοχών μεγάλης έκτασης.

Or. de

Τροπολογία 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 
μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους και στην 
απερήμωση. Πάνω από το 25% του 
εδάφους της ΕΕ πλήττεται από διάβρωση 
από το νερό, η οποία διακυβεύει τις 
λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει την 
ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η μόλυνση 
και η σφράγιση του εδάφους αποτελούν 
επίσης μόνιμα προβλήματα. Πάνω από 
μισό εκατομμύριο τοποθεσίες ανά την ΕΕ 
θεωρούνται μολυσμένες και, μέχρις ότου 
χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, 
συνεχίζουν να εκθέτουν το περιβάλλον, σε 
δυνητικά σοβαρούς οικονομικούς και 
κοινωνικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων κινδύνων για την 
υγεία. Κάθε έτος καταλαμβάνονται πάνω 
από 1000 km² γης για στέγαση, 
βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές ή 
αναψυχή. Αυτές οι μακροπρόθεσμες 
αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να 
αντιστραφούν και σχεδόν πάντα 
συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και την προστασία των 
υδάτων.

Or. en
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Τροπολογία 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 
μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης τόσο στην ΕΕ όσο και εκτός αυτής
θέτουν σε κίνδυνο την παροχή πολλών 
βασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, 
απειλώντας, τη βιοποικιλότητα και 
αυξάνοντας την τρωτότητα της Ευρώπης 
στην κλιματική αλλαγή και σε φυσικές 
καταστροφές, ενώ οδηγούν σε υποβάθμιση 
του εδάφους και στην απερήμωση. Πάνω 
από το 25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται 
από διάβρωση από το νερό, η οποία 
διακυβεύει τις λειτουργίες του εδάφους και 
επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών 
υδάτων. Η μόλυνση και η σφράγιση του 
εδάφους αποτελούν επίσης μόνιμα 
προβλήματα. Πάνω από μισό εκατομμύριο 
τοποθεσίες ανά την ΕΕ θεωρούνται 
μολυσμένες και, μέχρις ότου 
χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, 
συνεχίζουν να εκθέτουν το περιβάλλον και 
την υγεία σε δυνητικά σοβαρούς 
κινδύνους. Κάθε έτος καταλαμβάνονται 
πάνω από 1000 km² γης για στέγαση, 
βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές ή 
αναψυχή. Αυτές οι μακροπρόθεσμες 
αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να 
αντιστραφούν και σχεδόν πάντα 
συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες αποβλέποντας 
στο στόχο της μηδενικής καθαρής 
δέσμευσης γης έως το 2050.

Or. en
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Τροπολογία 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 
μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον σε δυνητικά σοβαρούς 
οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων κινδύνων για την 
υγεία. Κάθε έτος καταλαμβάνονται πάνω 
από 1000 km² γης για στέγαση, 
βιομηχανική δραστηριότητα, μεταφορές ή 
αναψυχή. Αυτές οι μακροπρόθεσμες 
αλλαγές είναι δύσκολο ή δαπανηρό να 
αντιστραφούν και σχεδόν πάντα 
συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

Or. en
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Τροπολογία 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 
μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 
μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
σοβαρότατο πρόβλημα της σφράγισης 
του εδάφους, τα κράτη μέλη της ΕΕ 
πρέπει να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν 
μέτρα για τη μείωση της χρήσης της γης 
με σκοπό τη δόμηση και για τη 
διατήρηση γεωργικών γαιών που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 



AM\931263EL.doc 73/80 PE508.007v01-00

EL

τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων 
πρώτων υλών.

Or. de

Τροπολογία 174
Anja Weisgerber

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα. Τα 
αποτελέσματα της συνόδου κορυφής 
Ρίο+20 απευθύνουν έκκληση για έναν 
«ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του 
εδάφους κόσμο». Η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί η 
δέσμευση αυτή στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους και να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού 
πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 
έδαφος.

διαγράφεται

__________________
Στο έγγραφο COM(2006) 232 (ΕΕ C 332 
της 30.12.2006) προτείνεται οδηγία για 
τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του 
εδάφους και την τροποποίηση της
οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους μπορεί να ρυθμιστεί περισσότερο στοχοθετημένα, 
αποτελεσματικότερα και λιγότερο γραφειοκρατικά σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
απ’ ότι σε επίπεδο Ένωσης. Μια νομικά δεσμευτική ευρωπαϊκή ρύθμιση θα ήταν ασυμβίβαστη 
με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος να υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και 
να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα 
ποιότητας του εδάφους εντός δεσμευτικού 
νομικού πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης 
στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και 
το έδαφος.

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα 
συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 
κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
χρήσεις γης σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Τα 
αποτελέσματα της συνόδου κορυφής 
Ρίο+20 απευθύνουν έκκληση για έναν 
«ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του 
εδάφους κόσμο». Η δέσμευση αυτή θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί με τον καλύτερο 
τρόπο σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους μπορούν να ρυθμιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο εντός δεσμευτικών 
νομικών πλαισίων σε επίπεδο κρατών 
μελών της ΕΕ. Θα καθοριστούν επίσης 
στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και 
το έδαφος.

Or. de
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Τροπολογία 176
Matthias Groote

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού
πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 
έδαφος.

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
επειγόντως ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 
να υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η 
αειφόρος χρήση της γης και του εδάφους 
πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος ενός 
ολοκληρωμένου και δεσμευτικού
ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία 
και την αειφόρο χρήση του εδάφους.
Δεδομένου ότι η προστασία του εδάφους, 
του περιβάλλοντος και του κλίματος 
συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, η
θέσπιση πανευρωπαϊκών δεσμευτικών 
ρυθμίσεων έχει θεμελιώδη σημασία για 
την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων 
στον τομέα του κλίματος, τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και την διασφάλιση 
της γεωργικής παραγωγικότητας.

Or. de

Τροπολογία 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού 
πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 
έδαφος.

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν 
μέτρα για αντιμετωπιστούν τα ζητήματα 
ποιότητας του εδάφους εντός δεσμευτικού 
νομικού πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης 
στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και 
το έδαφος.

Or. es

Τροπολογία 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20, 
αναγνωρίζοντας την οικονομική και 
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υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού 
πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 
έδαφος.

κοινωνική σημασία της καλής 
διαχείρισης της γης, απευθύνουν έκκληση 
για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διασφαλίσουν ότι η δέσμευση αυτή θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους και και ότι θα αντιμετωπιστούν τα 
ζητήματα ποιότητας του εδάφους εντός 
δεσμευτικού νομικού πλαισίου, που θα 
ευνοεί την πρόταση οδηγίας της 
Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου για 
την προστασία του εδάφους. Θα 
καθοριστούν επίσης στόχοι για την 
αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος.

Or. en

Τροπολογία 179
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού 
πλαισίου42. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός του υφιστάμενου 
νομικού πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης 
στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και 
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έδαφος. το έδαφος.
__________________
42 Στο έγγραφο COM(2006) 232 (ΕΕ C 
332 της 30.12.2006) προτείνεται οδηγία 
για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας 
του εδάφους και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού 
πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 
έδαφος.

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20, 
αναγνωρίζοντας την οικονομική και 
κοινωνική σημασία της καλής 
διαχείρισης της γης, απευθύνουν έκκληση 
για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και πώς θα
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας
εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει 
ανάλυσης κινδύνου εντός δεσμευτικού 
νομικού πλαισίου που θα βασίζεται σε 
σχετικές συνιστώσες της πρότασης 
οδηγίας της Επιτροπής για τη θέσπιση 
πλαισίου για την προστασία του εδάφους 
και την τροποποίηση της οδηγίας 
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2004/35/EΚ. Θα καθοριστούν επίσης 
στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και 
το έδαφος.

Or. en

Τροπολογία 181
Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού 
πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 
έδαφος.

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να 
υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους και να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους.

Or. nl

Τροπολογία 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – σημείο 23 – υποσημείωση 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

42. Στο έγγραφο COM(2006) 232 (ΕΕ C 
332 της 30.12.2006) προτείνεται οδηγία 

διαγράφεται
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για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας 
του εδάφους και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους μπορεί να ρυθμιστεί περισσότερο στοχοθετημένα, 
αποτελεσματικότερα και λιγότερο γραφειοκρατικά σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
απ’ ότι σε επίπεδο Ένωσης. Μια νομικά δεσμευτική ευρωπαϊκή ρύθμιση θα ήταν ασυμβίβαστη 
με την αρχή της επικουρικότητας.


