
Committee / Commission

ENVI
Meeting of  /  Réunion du

06/09/2010

BUDGETARY AMENDMENTS / 
AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES

Rapporteur:  Jutta HAUG

EL EL





Σχέδιο τροπολογίας 5900 === ENVI/5900 ===

Κατάθεση: Áder János, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 07 13 04
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Μεθοδολογία δασών για το κλίμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01. 01. 2011
Ημερομηνία περάτωσης του έργου: 31. 12. 2015
Στόχος του έργου
Δημιουργία μεθοδολογίας για τα υφιστάμενα και τα νέα ευρωπαϊκά δάση για το κλίμα για να βελτιωθούν 
τα συστήματα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης (MRV) για δραστηριότητες που 
αφορούν τη χρήση της γης, την αλλαγή χρήσης της γης και τη δασοκομία (LULUCF), περιλαμβανομένης 
της δυνατότητας σχεδιασμού. Δημιουργία δείγματος θέσεων δασών για το κλίμα για τέσσερις 
διαφορετικές ευρωπαϊκές κλιματικές περιοχές. Παροχή δοκιμασμένης ανάλυσης κόστους/ωφελείας για 
τις μελλοντικές αποφάσεις πολιτικής που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών (ΕΕ-ΕΣΕ) και τη διεθνή αγορά δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα. 
Δημιουργία και βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης 
(MRV) στον τομέα των δασών προς μείωση των εκπομπών που συνδέονται με την καταστροφή και 
υποβάθμιση των δασών (REDD) στις αναπτυσσόμενες χώρες βάσει του πλήρους συστήματος δασών για 
το κλίμα. 
Σύντομη περιγραφή του έργου
Το έργο θα μπορούσε να βελτιώσει και επεκτείνει τα αποτελέσματα προγραμμάτων διεθνών, της ΕΕ και 
των κρατών μελών με στόχο τη βελτίωση υφισταμένων ή τον προσδιορισμό μεθοδολογιών δασοκομίας 
για το κλίμα. Η παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει τα επίπεδα του εδάφους, των δένδρων, του 
αέρα και των δορυφόρων τόσο για τον άνθρακα όσο και την αύξηση της βιοποικιλότητας, μπορεί δε να 
διευρύνει τα έργα REDD. Το έργο θα πρέπει να βελτιώσει τις υφιστάμενες μεθοδολογίες και ικανότητες 
με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης στο διεθνές επίπεδο σχετικά με τις προσεγγίσεις REDD MRV. Οι 
μηχανισμοί των οποίων θα επιληφθεί κανείς μπορεί να περιλαμβάνουν το σύστημα γεωγραφικής 
πληροφόρησης (GIS), το πρόγραμμα CO2FIX, τη δράση GEO Forest Carbon Tracking , τις 
δραστηριότητες Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES, το FAO
FRA-2010, το UN-REDD, το μέσο εταιρικής σχέσης για το μονοξείδιο του άνθρακα των δασών. 
Το έργο πρέπει επίσης να βελτιώσει το σύστημα MRV για δραστηριότητες δασοκομίας για την ΕΕ εν τω 
συνόλω και για όλα τα κράτη μέλη της, περιλαμβανομένης της ικανότητας σχεδιασμού.
Αποτέλεσμα του έργου
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Βελτίωση του συστήματος MRV της ΕΕ για δραστηριότητες LULUCF για καλύτερη ικανότητα του 
συγκεκριμένου τομέα να συμβάλει στη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών, την προσαρμογή 
στην αλλαγή του κλίματος και την προστασία της βιοποικιλότητας. Ανάλυση των νέων ευρωπαϊκών 
δασών για το κλίμα από πλευράς κοινωνικοοικονομικής, οικοσυστήματος και κόστους ωφελείας. 
Βελτιωμένη μεθοδολογία MRV και ικανότητα REDD προς στήριξη αξιόπιστων πιστώσεων δασοκομίας 
από το REDD.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αξιόπιστες πιστώσεις δασοκομίας από το REDD είναι δηλωμένος στόχος της ΕΕ για τη μείωση των 
εκπομπών, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και την προστασία της βιοποικιλότητας· και τούτο 
χρειάζεται τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης σε πολλά επίπεδα. Επίσης η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη 
δική της ικανότητα και μεθοδολογία όσον αφορά τη συνέχεια που δίδεται στις δραστηριότητες 
χρηματοδότησης, σχεδιασμού και παρακολούθησης της δράσης στον τομέα της δασοκομίας εντός της ΕΕ 
για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής στο μέλλον και διότι μετά το 2012 η δημοπρασία στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΕΕ-ΕΣΕ) θα χρηματοδοτεί εν μέρει τα έργα 
αυτού του είδους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5901 === ENVI/5901 ===

Κατάθεση: Áder János, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 07 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με θέμα τις δυνάμει συνέπειες από την αλλαγή του 
κλίματος στις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος σε ολόκληρη την ΕΕ και τον προσδιορισμό 
προτεραιοτήτων μεταξύ των διαφόρων τύπων εφοδιασμού σε πόσιμο ύδωρ
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Τίτλος του έργου: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με θέμα τις δυνάμει συνέπειες από την αλλαγή του 
κλίματος στις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος σε ολόκληρη την ΕΕ και τον προσδιορισμό 
προτεραιοτήτων μεταξύ των διαφόρων τύπων εφοδιασμού σε πόσιμο ύδωρ
Προϋπολογισμός: 500 000 ευρώ.
Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01. 01. 2011
Ημερομηνία περάτωσης του έργου: 31. 12. 2011
Στόχος του έργου
Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις διεργασίες αλλαγής του κλίματος, είναι δυνατόν να διασφαλισθούν 
μακροπρόθεσμα συνθήκες εφοδιασμού σε πόσιμο νερό για το κοινό στη διάρκεια της χρησιμοποίησης 
ευάλωτων αποθεμάτων ύδατος (όπως είναι προστατευόμενες περιοχές παρόχθιων αβαθών υδροφορέων 
ή άλλου τύπου προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος). 
Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με θέμα τις δυνάμει συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος στις 
προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος σε ολόκληρη την ΕΕ θα αποτελέσει πρώτο βήμα για 
περαιτέρω ανάλυση από κοινού με τα αποτελέσματα από άλλα έργα για να επιτευχθεί ασφαλής 
προσδιορισμός στρατηγικών αποθεμάτων (μελλοντικών) πόρων ποσίμου ύδατος.
Σύντομη περιγραφή του έργου
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Εντός του πλαισίου του έργου θα διενεργηθεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των εν λειτουργία και 
φυσικών μηχανισμών υπό ακραίες κλιματικές συνθήκες ανατροφοδότησης των αποθεμάτων υδάτινων 
πόρων που εξασφαλίζουν πόσιμο ύδωρ για το κοινό (υπόγεια ύδατα, ύδατα επιφανείας, καρστικά ύδατα, 
ύδατα παρόχθιων αβαθών υδροφορέων) σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από 
την αλλαγή του κλίματος που επιδρά στις διαφόρων τύπων προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος 
θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό θεμάτων και περιοχών προτεραιότητας. Τα αποτελέσματα από την 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα συγκριθούν με τα αποτελέσματα από άλλα έργα, όπως είναι εκείνο 
που πραγματεύεται τα αποτελέσματα αλλαγής του κλίματος στην Περιοχή των Καρπαθίων με τίτλο 
'Προπαρασκευαστική ενέργεια σχετικά με το κλίμα στην Περιοχή των Καρπαθίων'.) Το παρόν έργο 
εστιάζεται μεταξύ άλλων στην αποτίμηση του ευάλωτου των πηγών και των μηχανισμών τόσο 
εφοδιασμού σε πόσιμο ύδωρ όσο και αποχέτευσης στους αντικτύπους της αλλαγής του κλίματος.
Τελικός στόχος είναι η επίτευξη ασφάλειας και διατήρησης της ασφάλειας για την μακροπρόθεσμη 
διατήρηση ευάλωτων προστατευόμενων περιοχών υδάτινων πόρων με σκοπό τη διασφάλιση υγιούς 
εφοδιασμού σε ύδωρ για το κοινό ακόμη και υπό τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος. 
Χωρίς την ανάλυση των αντικτύπων της αλλαγής του κλίματος οι ενέργειες προς εξασφάλιση του 
εφοδιασμού δεν θα βασίζονται σε στοιχεία και μπορεί μάλιστα να είναι ανεπαρκείς για τη διατήρηση της 
ασφάλειας των προστατευόμενων περιοχών ποσίμου ύδατος. Σε ακραίες περιπτώσεις τούτο μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια του εφοδιασμού σε πόρους ποσίμου ύδατος για τον πληθυσμό.
Όσον αφορά ότι ο εφοδιασμός σε υγιές νερό συνιστά μία από τις μείζονες προκλήσεις παγκοσμίως, η 
Ευρώπη θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εάν περάσει στον σχεδιασμό μέτρων πριν από του 
αντίκτυπους δυσμενών διεργασιών.
Εμπλεκόμενες χώρες:
Όλες οι χώρες όπου ο εφοδιασμός σε ύδωρ γίνεται από ευάλωτες προστατευόμενες περιοχές ύδατος 
(υπόγεια ύδατα, ύδατα επιφανείας, ύδατα παρόχθιων αβαθών υδροφορέων, ,ύδατα καρστικών 
συστημάτων), ιδίως εκείνες κατά μήκος μεγάλων ποταμών και σε υψίπεδα. Αφορά περισσότερο τα εξής 
κράτη:
Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία, Πολωνία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία.
Αποτέλεσμα του έργου
– Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δυνάμει αντικτύπων από την αλλαγή του κλίματος στις διαφόρων 

τύπων προστατευόμενες περιοχές υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Προσδιορισμός θεμάτων και περιοχών προτεραιότητας.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι εν λειτουργία και μελλοντικές προστατευόμενες περιοχές ποσίμου ύδατος (που αντιπροσωπεύουν 
στρατηγικά υδάτινα αποθέματα) σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη μέλη είναι ευάλωτες στις αλλαγές του 
κλίματος. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, η αλλαγή στις ποσότητες και την κατανομή των 
βροχοπτώσεων που εξασφαλίζουν την ανατροφοδότηση και η διακύμανση στη στάθμη των ποταμών μπορεί 
να επηρεάσουν τις παραμέτρους παραγωγής ύδατος. Χρειάζεται να διενεργηθεί ανασκόπηση της γνώσης 
σχετικά με τον αντίκτυπο διαφόρων σεναρίων αλλαγής του κλίματος με πολλές μεταβλητές στις 
προστατευόμενες περιοχές στρατηγικού εφοδιασμού σε ύδωρ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5902 === ENVI/5902 ===

Κατάθεση: Eickhout Bas, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Άρθρο 21 03 01 — Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές
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Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ποσό 43 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε από αυτό το κονδύλιο σε άλλα, διότι η Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν 
δύσκολο να προσδιορισθούν επιχειρήσεις προς χρηματοδότηση δυνάμει του “Start Climate Funding" που 
εγκρίθηκε στην Κοπεγχάγη το 2009. Τα εθνικά προγράμματα δράσης για την προσαρμογή (ΝΑΡΑ) 
παρέχουν διεργασία για τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων προτεραιότητας που ανταποκρίνονται στις 
κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Από τον Οκτώβριο 2008 η 
γραμματεία της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) είχε 
λάβει NAPA από 38 ΛΑΧ. Η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει επιχειρήσεις από το σύνολο των 
NAPA.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5903 === ENVI/5903 ===

Κατάθεση: Staes Bart, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Θέση 06 02 02 01 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Συνεισφορά στους 
τίτλους 1 και 2
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και η oνομασία ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Αποθεματικό

Σύνολο 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

Ονομασία:
Θέση 06 02 02 01 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Συνεισφορά στους 
τίτλους 1 και 2Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Συνεισφορά στους τίτλους 1 
και 2

-------------------------------
Θέση 06 02 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Μέτρα κατά της 
ρύπανσης
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Τα ποσά που επιστρέφονται δυνάμει του άρθρου 16 του .......... καταλογιστούν στη θέση 6 6 0 0 της γενικής 
κατάστασης εσόδων.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
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Η επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ΕΟΑΘ για το 2011 ανέρχεται συνολικά σε 54 936 150 
ευρώ. Ποσό ύψους 4 239 980 ευρώ που προέρχεται από ανάκτηση πλεονάσματος προστίθεται στο ποσό 
των 50 696 170 ευρώ που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό. 54.046.150 ευρώ. Ποσό ύψους 4.239.980 
ευρώ που προέρχεται από ανάκτηση πλεονάσματος προστίθεται στο ποσό των 49.806.170 ευρώ που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

-------------------------------
Θέση 06 02 02 02 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Συνεισφορά στον τίτλο 
3
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Αποθεματικό

Σύνολο 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) πρέπει να επεκταθεί από 
τα σκάφη στις πλατφόρμες πετρελαίου και αυτά τα νέα καθήκοντα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στον 
προϋπολογισμό και το προσωπικό του Οργανισμού. Ζητείται από τον Οργανισμό να υποβάλει τις 
τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο οργανόγραμμα και τις πιστώσεις του για να επιτελεί αυτά τα 
καθήκοντα. Εν τω μεταξύ και εν αναμονή αυτών των προτάσεων εγγράφονται πρόσθετοι πόροι ύψους 3 
εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5904 === ENVI/5904 ===

Κατάθεση: Schlyter Carl, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Άρθρο 08 04 01 — Συνεργασία — Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Στόχος των δράσεων που αναλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο .......... που θα βασίζονται κυρίως στη γνώση και 
τη νοημοσύνη.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το ήμισυ από τους πόρους που χορηγούνται για νανοεπιστήμες/νανοτεχνολογίες πρέπει να προορίζεται 
για περιβαλλοντική αποτίμηση και αποτίμηση του κινδύνου για την υγεία.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σήμερα περίπου 90% των πόρων αφιερώνονται στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεπώς 
χρειάζεται η χρηματοδότηση από το δημόσιο για την αποτίμηση των κινδύνων. Επιπροσθέτως, περαιτέρω 
γνώση σχετικά με τους κινδύνους δίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5905 === ENVI/5905 ===
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Κατάθεση: Durant Isabelle, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Άρθρο 17 03 06 — Δράση της ΕΕ στον τομέα της υγείας
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Ο στόχος σε αυτόν τον τομέα είναι να αυξηθεί η συγκέντρωση, .......... μπορούν να κάνουν υγιείς επιλογές 
στον τρόπο ζωής τους.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δράσεις διάδοσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης για να προωθηθεί η 
γνώση και κατάλληλη χρήση του «112», ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης που παρέχει 
πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στην ΕΕ-271, τα καρδιοαγγειακά νοσήματα ευρίσκονται στην κορυφή των πλέον σημαντικών νοσημάτων 
που επιβαρύνουν τον πληθυσμό, ενώ οι τραυματισμοί προκαλούν 252 000 απώλειες ζωής, 7 000 000 
εισαγωγές στο νοσοκομείο και 3 000 000 μόνιμες αναπηρίες κάθε έτος. Το 112 είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός 
αριθμός έκτακτης ανάγκης που διατίθεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για να έχει κανείς πρόσβαση σε 
ιατρικές υπηρεσίες, την πυροσβεστική ή την αστυνομία. 19 έτη μετά τη θέσπισή του το 75% των 
Ευρωπαίων εξακολουθούν να αγνοούν ότι αποτελεί τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης (βλέπε 
Ευρωβαρόμετρο 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5906 === ENVI/5906 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 23 03 01 — Πολιτική προστασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5907 === ENVI/5907 ===

                                               
1 Τραυματισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπε https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf
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Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Θέση 23 01 04 02 — Πολιτική προστασία — Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Αποθεματικό

Σύνολο 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5908 === ENVI/5908 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 07 12 01 — Εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της δράσης για το κλίμα
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5909 === ENVI/5909 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Θέση 07 03 09 01 — Συνεισφορά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος — Συνεισφορά στους 
τίτλους 1 και 2
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5910 === ENVI/5910 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------
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Θέση 17 03 07 01 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων — Συνεισφορά στους τίτλους 1 
και 2
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Αποθεματικό

Σύνολο 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5911 === ENVI/5911 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Θέση 17 03 10 01 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων — Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Αποθεματικό

Σύνολο 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5912 === ENVI/5912 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Θέση 17 03 10 02 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων — Συνεισφορά στον τίτλο 3
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Αποθεματικό

Σύνολο 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Ονομασία:
Θέση 17 03 10 02 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων — Συνεισφορά στον τίτλο 3Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων — Συνεισφορά στον τίτλο 3
Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει μόνο τις επιχειρησιακές .......... παιδιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 378 
της 27.12.2006, σ. 1).
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:



11

Πρώην θέση 02 03 02 02θέση 02 03 02 02
Μετά την παράγραφο:
Τα ποσά που επιστρέφονται δυνάμει του άρθρου 16 του .......... καταλογιστούν στη θέση 6 6 0 0 της γενικής 
κατάστασης εσόδων.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Η επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 ανέρχεται συνολικά σε 38 420 000 ευρώ. Στο ποσό των 
32 943 000 ευρώ που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό προστίθεται ποσό ύψους 5 477 000 ευρώ που 
προέρχεται από την ανάκτηση του πλεονάσματος. 37.685.000 ευρώ. Ποσό 5.477.000 ευρώ που προέρχεται 
από ανάκτηση πλεονάσματος προστίθεται στο ποσό των 32.208.000 ευρώ που έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τέλη. 
Ούτως ο Οργανισμός είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητος σε απρόβλεπτες συνθήκες της αγοράς, οι οποίες δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ' 
επανάληψη ζητήσει επομένως να μη λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα για ειδικό προορισμό όταν ορίζεται το 
επίπεδο επιδότησης από την ΕΕ αλλά ως μηχανισμός να πρέπει να διασφαλίζουν στον ΕΟΦ την απαραίτητη 
ευελιξία προϋπολογισμού για να μπορεί να αντιδρά ταχέως σε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 
αγοράς. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5913 === ENVI/5913 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Θέση 17 04 07 01 — Ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίμων και συναφείς δραστηριότητες — Νέες 
ενέργειες
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5914 === ENVI/5914 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 17 03 06 — Δράση της ΕΕ στον τομέα της υγείας
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
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Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5915 === ENVI/5915 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 07 03 07 — LIFE+ (Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον — 2007-2013)
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5916 === ENVI/5916 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 17 01 01 — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Υγεία και 
προστασία των καταναλωτών»
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Αποθεματικό 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Σύνολο 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ένα ποσό ύψους 2 % τοποθετήθηκε σε αποθεματικό και θα αποδεσμευθεί όταν η Επιτροπή δημοσιεύσει 
έκθεση σχετικά τη δυνατότητα και την σκοπιμότητα υποβολής νομοθετικής πρότασης για τα τέλη που 
εισπράττει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5917 === ENVI/5917 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 17 01 01 — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Υγεία και 
προστασία των καταναλωτών»
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και ??? ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Αποθεματικό 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Σύνολο 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649
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Προϋποθέσεις αποδέσμευσης του αποθεματικού:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Για το λόγο αυτό, το ποσό των € 8.450.000, το οποίο αντιπροσωπεύει το 50% των πιστώσεων που 
προβλέπονται για το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού 2010 τοποθετήθηκε σε αποθεματικό και θα αποδεσμευθεί 
όταν η Επιτροπή υποβάλει:
— πρωτοβουλία παρακολούθησης για το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού .
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού είναι ένα μέσο που στηρίζει σχέδια για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του 
κοινού ως προς τα επιβλαβή αποτελέσματα της κατανάλωσης καπνού. Τα κονδύλια που τελειώνουν το 2010 
είχαν διατεθεί μέσω μεταφοράς πιστώσεων από τη θέση τη σχετική με τις ενισχύσεις για τον καπνό.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5918 === ENVI/5918 ===

Κατάθεση: Haug Jutta, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 05 01 01 — Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Γεωργία και 
αγροτική ανάπτυξη»
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και ??? ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Αποθεματικό 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Σύνολο 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Προϋποθέσεις αποδέσμευσης του αποθεματικού:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Για το λόγο αυτό, το ποσό των € 8.450.000, το οποίο αντιπροσωπεύει το 50% των πιστώσεων που 
προβλέπονται για το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού 2010 τοποθετήθηκε σε αποθεματικό και θα αποδεσμευθεί 
όταν η Επιτροπή υποβάλει:
— πρωτοβουλία παρακολούθησης για το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού .
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα κονδύλια που προβλέπονται για το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού είχαν διατεθεί μέσω μεταφοράς 
πιστώσεων από τη θέση για την ενίσχυση του καπνού (05 03 02 22). Οι πιστώσεις αυτές θα σταματήσουν 
στο τέλος του 2010.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5919 === ENVI/5919 ===

Κατάθεση: Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli Roberta, 
Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella Gianni, 
Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, Pirillo 
Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 17 03 11

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές
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Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Ονομασία:
Άρθρο 17 03 11 —Δοκιμαστικό σχέδιο – Αντίκτυπος της αμυοτροπικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS) 
στον κόσμο του αθλητισμού
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Έως σήμερα τα αίτια της αμυοτροπικής πλευρικής σκλήρυνσης παραμένουν άγνωστα. Κατά μία θεωρία 
η ALS μπορεί να συνδέεται με τη φαρμακοδιέγερση / χρήση ουσιών, αλλά τούτο δεν έχει αποδειχθεί 
οριστικά. Ο υπέρμετρα μεγάλος αριθμός κρουσμάτων μεταξύ των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στην 
Ιταλία προκαλεί σοβαρή ανησυχία.
Το παρόν δοκιμαστικό έργο προορίζεται να βοηθήσει στην προώθηση της έρευνας των δυνατών αιτίων 
που προκαλούν ALS με ιδιαίτερη προσοχή στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και του πώς 
μπορεί να επηρεάζει η κατάχρηση ουσιών που γίνεται στον χώρο του αθλητισμού. 
Τη διαχείριση του έργου θα έχουν ιδρύματα υγείας με εξαιρετική επίδοση στο πεδίο των σπανίων 
νευροεκφυλιστικών νόσων, στα οποία θα παρασχεθεί οργανωτική στήριξη από φορείς αποδεδειγμένου 
επαγγελματισμού που θα πρέπει να είναι αρμόδια για:
1. την παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με τους πάσχοντες από ALS, περιλαμβανομένου 
και με τη συνδρομή από συλλόγους ασθενών·
2. την παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με αθλητές που υποφέρουν από ALS, με τη 
βοήθεια αθλητικών ομοσπονδιών και συλλόγων και φορέων εθελοντών·
3. τον προσδιορισμό καλής πρακτικής και τη διαμόρφωση στρατηγικών για την πρόληψη της ALS·
4. τη διάδοση των ευρημάτων μέσω συναντήσεων με εμπειρογνώμονες του τομέα, συνεδρίων και 
δημοσιεύσεων πληροφοριακού υλικού για πανεπιστήμια, ειδικευμένα κέντρα και αθλητικούς συλλόγους·
5. την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης με γνώμονα την προώθηση την υγιούς σωματικής 
επιδόσεως, ιδίως μεταξύ των νέων·
6. τη σε πειραματική βάση οργάνωση βάσης δεδομένων σχετικά με αθλητές, όπου να καταχωρίζονται οι 
τραυματισμοί που έχουν υποστεί και οι τύποι ουσιών που έχουν λάβει στη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους.
Το έργο θα έχει διετή διάρκεια.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ALS είναι νόσος του νευροκινητικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από προοδευτικό και αμετάκλητο 
εκφυλισμό κυττάρων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού με αποτέλεσμα αυξανόμενα επίπεδα 
αναπηρίας. Ετησίως γίνεται η διάγνωση σχεδόν 120 000 νέων κρουσμάτων ανά τον κόσμο. Τα αίτια είναι 
ακόμη άγνωστα, μολονότι η νόσος φαίνεται να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η υψηλή συχνότητα με 
την οποία παρατηρείται η νόσος μεταξύ επαγγελματιών αθλητών καθιστά πιθανή την υπόθεση ότι η 
κατάχρηση ουσιών είναι μεταξύ των αιτίων που προκαλούν την εμφάνιση αυτής της νόσου.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5920 === ENVI/5920 ===

Κατάθεση: Jørgensen Dan, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------
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Προστίθεται: 17 04 03 04
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Θέση 17 04 03 04 - Δοκιμαστικό σχέδιο - θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών απαιτήσεων για το σύστημα 
πλοήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις.
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η μη ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών οδηγεί σε ανεπαρκή ενίσχυση 
της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Για το λόγο αυτό, 
χρειάζεται να θεσπισθούν ευέλικτες διαδικασίες για τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας ανάμεσα στις 
αρμόδιες αρχές και τα διάφορα κράτη μέλη. Με ένα δοκιμαστικό σχέδιο για το 2011 θα μπορούσε να 
συσταθεί μια κοινοπραξία δημόσιου/ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών, εταιριών μεταφορών, ευρωπαϊκών οργανώσεων προστασίας των ζώων, 
κατασκευαστών οχημάτων, κατασκευαστών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και αρχών ITS με 
σκοπό τη δημιουργία εναρμονισμένων τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων και συστήματος 
πιστοποίησης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τους στόχους του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2005 περί προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Το εν λόγω σχέδιο πρέπει να εξετάσει πώς τα 
διαθέσιμα από τα συστήματα πλοήγησης δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και αναλύονται έτσι ώστε να 
βελτιωθεί η εφαρμογή ενώ παράλληλα θα είναι σεβαστή η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.
Σχόλιο της ΓΔ SANCO
Η Επιτροπή επιδοκιμάζει αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο μολονότι προτείνει την ελαφριά τροποποίησή του. 
Πράγματι, η Επιτροπή έχει επανειλημμένα τονίσει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή και εργάζεται για 
την εναρμόνιση των συστημάτων πλοήγησης.
Η έλλειψη εναρμόνισης καθιστά επίσης δυσχερή την εκ μέρους των αρμόδιων αρχών άσκηση ελέγχων σε 
πραγματικό χρόνο καθώς αυτές ενδέχεται να μην έχουν τη γνώση σ' ό, τι αφορά την προσκόμιση των 
αποκτηθέντων δεδομένων, ούτε είναι δυνατόν να συλλέγονται και αναλύονται δεδομένα σε ενωσιακό 
επίπεδο.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι το εν λόγω σχέδιο πρέπει επίσης να αναλύσει το πώς τα διαθέσιμα από τα 
συστήματα πλοήγησης δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και αναλύονται έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
εφαρμογή ενώ παράλληλα θα είναι σεβαστή η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. 
Η Επιτροπή επίσης προτείνει να περιληφθούν στο σχέδιο και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
καθώς αυτές φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1/2005 περί προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά τους απαιτεί από το 2009 να 
είναι όλα τα οχήματα μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις εξοπλισμένα με σύστημα πλοήγησης και άλλες 
εφαρμογές ταξιδίου για τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων για να μπορεί να ελέγχεται η συμμόρφωση 
προς τους κοινοτικούς κανόνες. Μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιευθεί καμία εναρμονισμένη τεχνική 
απαίτηση σε ενωσιακό επίπεδο και οι μεταφορείς δεν είναι σίγουροι τί είδους εξοπλισμό να αγοράσουν. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5921 === ENVI/5921 ===

Κατάθεση: Krahmer Holger, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------
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Προστίθεται: 07 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Αποθεματικό

Σύνολο 300 000 300 000 300 000 300 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Συμβατό της εμπορίας εκπομπών αερίων ρύπων με την υφιστάμενη νομοθεσία
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Σκοπός του έργου είναι να αποτιμήσει το συμβατό της εμπορίας εκπομπών αερίων ρύπων με την 
υφιστάμενη νομοθεσία. Οι προτεινόμενοι στόχοι μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
Αποτίμηση κόστους και ωφελείας σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο της εμπορίας εκπομπών 
αερίων ρύπων, λαμβάνοντας υπόψη την υφισταμένη νομοθεσία.
Διερεύνηση του βαθμού στον οποίον η εμπορία εκπομπών αερίων ρύπων θα φέρει αλληλεπικάλυψη 
κανονιστικών διατάξεων.
Διερεύνηση του βαθμού στον οποίον η εμπορία εκπομπών αερίων ρύπων θα σημάνει περιπλοκή 
κανονιστικών διατάξεων.
Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01/01/2011
Ημερομηνία περάτωσης του έργου: 31/12/2011
Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πληρωμές έναντι .......... κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
ΠρώηνΠρώηνάρθρο 07 05 01άρθρο 07 05 01
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Για να υπάρχουν εχέγγυα αποτελεσματικής, αποδοτικής λειτουργίας των κανονιστικών διατάξεων περί 
αερίων ρύπων πρέπει να διερευνηθεί σε ποίον βαθμό η εμπορία εκπομπής αερίων ρύπων θα είναι συμβατή 
με ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και δεν θα επικαλύπτει ή περιπλέκει τις κανονιστικές διατάξεις περί 
εκπομπών αερίων ρύπων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5922 === ENVI/5922 ===

Κατάθεση: Krahmer Holger, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 07 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Αποθεματικό

Σύνολο 300 000 300 000 300 000 300 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Δυνατότητα μείωσης του CO2 των βαρέων εμπορικών οχημάτων
Παρατηρήσεις:
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Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Σκοπός του έργου είναι να αποτιμήσει το πρόσθετο δυναμικό που υπάρχει για μείωση των εκπομπών 
CO2 των βαρέων εμπορικών οχημάτων καθώς επίσης και τα αποτελέσματα από τη μείωση στο 
περιβάλλον. Οι προτεινόμενοι στόχοι μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
Αποτίμηση του περιβαλλοντικού οφέλους και του οικονομικού κόστους και ωφελείας των διαφόρων 
απαιτήσεων και μέτρων προς μείωση των εκπομπών CO2.
Αποτίμηση της τεχνολογικής προόδου και των τεχνολογικών δυνατοτήτων καθώς και της 
αποτελεσματικότητας της μείωσης των εκπομπών CO2 ειδικά όσον αφορά το κόστος σε σύγκριση με την 
αποτελεσματικότητα.
Διερεύνηση του βαθμού στον οποίον οι κανονιστικές διατάξεις περί εκπομπών CO2 από τα βαρέα 
εμπορικά οχήματα θα φέρουν περιπλοκή κανονιστικών διατάξεων.
Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01/01/2011
Ημερομηνία περάτωσης του έργου: 31/12/2011
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η μείωση των εκπομπών CO2 συνδέεται με υψηλό τεχνολογικό κόστος. Συνεπώς έχει σημασία να 
διερευνηθεί το κόστος / αποτελεσματικότητα και επίσης ο αντίκτυπος από τη μείωση των εκπομπών CO2
των βαρέων εμπορικών οχημάτων εν γένει πριν από τη λήψη νομοθετικών αποφάσεων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5923 === ENVI/5923 ===

Κατάθεση: Lepage Corinne, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 02 02 01 — Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα για 
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Ονομασία:
(Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) Έργα πρώτης εφαρμογής της οικολογικής καινοτομίας και 
εμπορικής αξιοποίησηςΠρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα 
για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Η Ένωση θα υποστηρίζει δραστηριότητες όπως το ευρωπαϊκό .......... και τη διευκόλυνση της διείσδυσής 
τους στην αγορά.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Στις πιστώσεις που εγγράφονται στο παρόν άρθρο προστίθενται οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ 
(Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών), σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο αριθ. 32. Προς ενημέρωση, τα ποσά αυτά που 
προέρχονται από τις συνεισφορές των κρατών ΕΖΕΣ, τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 6 3 0 της 
κατάστασης εσόδων και συνιστούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντιστοίχων 
πιστώσεων και την εκτέλεση στο πλαίσιο του παραρτήματος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του 
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παρόντος μέρους της κατάστασης δαπανών στο παρόν τμήμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
γενικού προϋπολογισμού.
Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τις συνεισφορές των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και ενδεχομένως 
των εν δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της συμμετοχής τους 
στα προγράμματα της ΕΕ/Κοινότητας,Ένωσης/Κοινότητας, τα οποία εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της 
κατάστασης εσόδων μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, δυνάμει του άρθρου 
18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
Μετά την παράγραφο:
Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τη συνεισφορά τρίτων, .......... σύμφωνα με τις διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να αυξήσει τη χρηματοδότηση για έργα πρώτης εφαρμογής της 
οικολογικής καινοτομίας και εμπορικής αξιοποίησης από 32 560 000 ευρώ σε 70 000 000 ευρώ.
Τα έργα αφορούν την πρώτη εφαρμογή ή την εμπορική αξιοποίηση τεχνικών, προϊόντων, υπηρεσιών ή 
πρακτικών οικολογικής καινοτομίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, τα οποία έχουν 
ήδη αποτελέσει αντικείμενο τεχνικής επίδειξης με επιτυχία αλλά λόγω του εναπομένοντος κινδύνου δεν 
έχουν ακόμη διεισδύσει στην αγορά. Η στήριξη αυτών των καινοτόμων οικολογικών τεχνολογιών θα 
συμβάλει στην άρση εμποδίων που τίθενται στην ανάπτυξη και την ευρεία εφαρμογή της οικολογικής 
καινοτομίας, θα δημιουργήσει ή διευρύνει αγορές για σχετικά προϊόντα και θα βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές. Τα έργα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών αντικτύπων ή τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Η εμπειρία από προηγούμενες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων δεικνύει σταθερά αυξανόμενο 
ενδιαφέρον από τις ΜΜΕ για την εισαγωγή τεχνολογιών οικολογικής καινοτομίας στην αγορά. Στην 
πρόσκληση του 2009 (με προϋπολογισμό €32 εκατ.) υποβλήθηκαν 202 προτάσεςις. Τούτο 
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά σχεδόν το ήμισυ εν συγκρίσει προς τις 134 προτάσεις που υποβλήθηκαν 
στην πρόσκληση του 2008. Συνολικά στις προτάσεις υπάρχουν 614 συμμετέχοντες από 32 κράτη. Η 
συνολική χρηματοδότηση που ζητήθηκε υπερβαίνει τα € 150 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 
σχεδόν 60% εν συγκρίσει προς την προηγουμένη πρόσκληση. Σχεδόν 70% των συμμετεχόντων στις 
προτάσεις είναι ΜΜΕ.
Η διαχείριση των προσκλήσεων διενεργείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Προς διευκόλυνση της υλοποίησης παρόμοιο επίπεδο 
χρηματοδότησης χρειάζεται να διασφαλισθεί επίσης τα προσεχή έτη για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ενότητες φόρτου εργασίας της λειτουργίας του
κατά τρόπο σταθερό.
Η προαγωγή της οικολογικής καινοτομίας μέσω του Προγράμματος-Πλαισίου για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία συμβάλλει στην υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης για τις 
Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ETAP). Στόχος του ETAP είναι να τονώσει την οικολογική καινοτομία και 
να ενθαρρύνει την αποδοχή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε ευρεία κλίμακα. Τα μέτρα θα 
στηρίξουν έργα που συνδέονται με προϊόντα, τεχνικές, υπηρεσίες ή διεργασίες οικολογικής καινοτομίας 
που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τη μείωση περιβαλλοντικών αντικτύπων ή συμβάλλουν στη βέλτιστη 
χρήση πόρων. Πέραν της υλοποίησης του ETAP το μέτρο θα συμβάλει στην υλοποίηση των κοινοτικών 
δράσεων στους τομείς της δέσμης μέτρων για την αλλαγή του κλίματος, του σχεδίου δράσης για τη 
βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική και της πρωτοβουλίας της 
πρωτοποριακής αγοράς. Οι προτεραιότητες που θα προσδιορισθούν για την πρόσκληση θα λαμβάνουν 
υπόψη τις ως άνω πρωτοβουλίες πολιτικής και συνεπώς θα επικεντρώνονται σε τομείς με τεράστιο 
δυναμικό καινοτομίας και τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά κέρδη.
Νομικές βάσεις:
Μετά την παράγραφο:
Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .......... καινοτομία (2007-2013) (ΕΕ L 310 
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της 9.11.2006, σ. 15).
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 1639/2006/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 
2006, συγκεκριμένα το άρθρο της 5(1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα έργα αφορούν την πρώτη εφαρμογή ή την εμπορική αξιοποίηση τεχνικών, προϊόντων, υπηρεσιών ή 
πρακτικών οικολογικής καινοτομίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, τα οποία έχουν ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο τεχνικής επίδειξης με επιτυχία αλλά λόγω του εναπομένοντος κινδύνου δεν έχουν 
ακόμη διεισδύσει στην αγορά. Η στήριξη αυτών των καινοτόμων οικολογικών τεχνολογιών θα συμβάλει 
στην άρση εμποδίων που τίθενται στην ανάπτυξη και την ευρεία εφαρμογή της οικολογικής καινοτομίας, θα 
δημιουργήσει ή διευρύνει αγορές για σχετικά προϊόντα και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5924 === ENVI/5924 ===

Κατάθεση: Rossi Oreste, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 04 03 13
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Η υπηρεσία αποστολής γραπτού μηνύματος που σώζει ζωή:σχέδιο για τους 
έχοντες διαφορετική ικανότητα
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Βάση για την υπηρεσία είναι η χρήση μοναδικής 'ευφυούς' πλατφόρμας που μπορεί να προγραμματίζει 
τον εαυτό της και να δημιουργεί άπειρες διαδικασίες εφαρμογής. Το σύστημα μπορεί να ερμηνεύει τα 
αιτήματα βοηθείας από κωφάλαλους ή άτομα διαφορετικού βαθμού ικανότητας και να αναπτύσσει την 
αρμόζουσα συμπεριφορά, προβαίνοντας σε διάδραση με χρήστες μέσω της αποστολής επί παραδείγματι 
γραπτού μηνύματος που ζητεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και 
διαβιβάζοντας τις πληροφορίες στην αστυνομία ή το ασθενοφόρο όχημα που έχει κινητοποιηθεί ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή ανάληψη δράσης. 
Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στα άτομα διαφορετικού βαθμού ικανότητας να αποστέλλουν αιτήματα 
βοηθείας στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης κατά τρόπο ταχύ και αποτελεσματικό μέσω ενός απλού 
γραπτού μηνύματος.
Όταν κινδυνεύει, ο χρήστης αποστέλλει το γραπτό μήνυμα 'SOS' ακολουθούμενο από το ενδεικτικό της 
υπηρεσίας ή του φορέα εκτάκτου ανάγκης (αστυνομία, ασθενοφόρο όχημα, κλπ.) όπου το απευθύνει σε 
έναν αριθμό εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής κατευθύνει το γραπτό μήνυμα σε πύλη από όπου 
διαβιβάζεται στον 'κατ' επίφαση εγκέφαλο' της εφαρμογής ο οποίος ερμηνεύει την εντολή και 
πραγματοποιεί σύνδεση με τα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας της αρμόδιας υπηρεσίας, όπου 
το αίτημα για βοήθεια που ελήφθη από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη εμφανίζεται αυτομάτως στην 
οθόνη ως τρισδιάστατη απεικόνιση με το σημείο όπου ευρίσκεται ο χρήστης. Ταυτοχρόνως ο 
'εγκέφαλος' της εφαρμογής ζητεί αυτομάτως από τον χρήστη περαιτέρω πληροφορίες (όπως είναι το εάν 
υπάρχουν τραυματίες ή άλλα στοιχεία) για να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα του κινδύνου που 
αντιμετωπίζει ο χρήστης. Τα στοιχεία που αποστέλλει ο χρήστης εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού 
τηλεφώνου ή άλλου είδους κινητής συσκευής των μελών της υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης που έχει 
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κινητοποιηθεί, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να ετοιμασθούν όσο πληρέστερα γίνεται για τις 
υπηρεσίες που καλούνται να παράσχουν. Εάν ο χρήστης δηλώνει ότι υπάρχουν τραυματίες, ο 'εγκέφαλος' 
θα χρησιμοποιήσει αυτόματα τις ίδιες τεχνικές διαδικασίες για να κινητοποιήσει τις υπηρεσίες διάσωσης 
και οιεσδήποτε άλλες σχετικές υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα. Τέλος στον χρήστη 
αποστέλλεται εκ νέου γραπτό μήνυμα και θα έχει τη βεβαιότητα ότι το αίτημα για την παροχή βοήθειας 
έχει αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης και σε αυτό έχει υπάρξει η ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση.
Σύνοψη των χαρακτηριστικών του συστήματος:
1. ανάπτυξη λειτουργιών και πρόσβαση σε υπηρεσία σε όλες τις γλώσσες του κόσμου·
2. συγκρότηση κέντρου εξυπηρετητή για τη διαχείριση αιτημάτων βοήθειας από τους πολίτες σε επίπεδο 
κράτους μέλους όλο το 24ωρο με σύνδεση στα κέντρα του 112 στο ευρωπαϊκό επίπεδο·
3. λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου σε 24ωρη βάση με αριθμό δωρεάν επικοινωνίας·
4. κινητοποίηση υπηρεσίας διάσωσης με ιατρικά δεδομένα (μέσω γραπτού μηνύματος) χάρις σε κάρτα 
συνδρομής στην υπηρεσία·
5. εγκατάσταση του συστήματος σε όλες τις περιφέρειες της Ιταλίας·
6. σύστημα ήδη εν χρήσει επί δοκιμαστικής βάσεως από την αστυνομία στο Τορίνο.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αυτή η υπηρεσία έχει αναπτυχθεί ως ανταπόκριση στην ανάγκη για αποτελεσματική και άμεση παροχή 
βοήθειας στα σχετικά αιτήματα κωφών ή εχόντων διαφορετική ικανότητα, για να εξασφαλίζεται ότι η 
'διαφορά' τους δεν συνιστά 'όριο' ή 'εμπόδιο' για την ασφάλειά τους ή τη δυνατότητα που έχουν να ζητήσουν 
να τους παρασχεθεί βοήθεια. Η υπηρεσία συμπληρώνει και είναι συμβατή με το REACH112.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5925 === ENVI/5925 ===

Κατάθεση: Scottà Giancarlo, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 07 13 04
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Περιβαλλοντική αποκατάσταση μειονεκτούσας λοφώδους περιοχής στις παρυφές 
ορεινού όγκου η οποία πλήττεται από την αλλαγή του κλίματος
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Ανάλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων συγκεκριμένης περιοχής που κείται σε μειονεκτούσα ζώνη 
και καλύπτει συνολική έκταση 642,52 τετρ. χλμ.Αποτίμηση των θεμάτων που τίθενται από τις αρχές των 
22 δήμων της περιοχής (Budoia, Polcenigo, Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, 
Fregona, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sernaglia
Della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, Segusino, 
Vidor, Valdobbiadene), έχει δείξει ότι:
1. χρειάζεται παρακολούθηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την παρουσία 
υπέρμετρων ποσοτήτων ύδατος προς αποφυγή πλημμυρών και υπερχειλίσεων που προέρχονται από την 
αλλαγή του κλίματος οι οποίες καταστρέφουν καλλιέργειες και οικοσυστήματα·
2. χρειάζεται να αναληφθεί δράση προς διατήρηση των τυπικών χαρακτηριστικών των ορεινών κλιτύων 
οι οποίες σταδιακά εγκαταλείπονται από τον άνθρωπο· τούτο έχει μείζονα αντίκτυπο και επιτείνει τα 
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προβλήματα που ήδη προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος. 
Σε σχέση με το σημείο 1 πρέπει να σημειωθούν τα εξής: 
Οι ως άνω δήμοι αδυνατούν να διαχειρισθούν τις υδάτινες ποσότητες για τις δικές τους ανάγκες. Κατά 
τις περιόδους των βροχών (φθινόπωρο και άνοιξη) λόγω της κλίσεως και της μορφολογίας του εδάφους 
παρατηρούνται περιοδικά μικρές εκχειλίσεις που προκαλούν ζημία στις καλλιέργειες και τα 
οικοσυστήματα. Όλη η περιοχή των παρυφών από τον ποταμό Piave έως τον ποταμό Livenza υφίσταται 
μικρές κατολισθήσεις που αφενός καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή συντήρηση και αφετέρου καθιστούν 
αδύνατο τον σχεδιασμό για γεωργικό και περιβαλλοντικό επαναπροσδιορισμό· επομένως χρειάζεται να 
αναληφθεί δράση προς μετριασμό του αντικτύπου από την αλλαγή του κλίματος μέσω της εργασίας των 
κατοίκων της περιοχής.
Αφού διεξαχθεί χαρτογράφηση των κρίσιμων σημείων τόσο υψηλά στις πλαγιές όσο και στα χαμηλά 
(κοιλάδες), χρειάζεται να εκπονηθούν από κοινού σχέδια για να εξασφαλισθεί ότι το σύνολο των 
υδάτινων μαζών τυγχάνουν ευφυούς διαχείρισης (καθαρισμός κοίτης ποταμών, ύψωση αναχωμάτων 
στις όχθες λιμνών και ποταμών, δημιουργία ταμιευτήρων ύδατος, ανάπτυξη αρδευτικού συστήματος). 
Συγκεκριμένα η δημιουργία ταμιευτήρων υδάτινων ποσοτήτων σε στρατηγικά σημεία της κοιλάδας θα 
έδινε νέα ώθηση στην αγροτική δραστηριότητα που διέρχεται κρίση επί του παρόντος μεταξύ άλλων 
λόγω των δυσκολιών στην εξασφάλιση υδάτων κατά το θέρος.
Σε σχέση με το σημείο 2 έχουν παρατηρηθεί τα εξής:
Την τελευταία 50ετία οι ορεινές περιοχές που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο της όλης επιφάνειας 
ως ανωτέρω έχουν υποστεί μία βραδεία και προοδευτική εγκατάλειψη με συνακόλουθη σοβαρή 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Δάση έχουν καλύψει τα λιβάδια με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η έκταση 
βοσκής. Όπου άλλοτε υπήρχαν μικρές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή θερινοί βοσκότοποι, σήμερα 
υπάρχουν εγκαταλελειμμένες καλύβες. Εκτιμάται ότι το δάσος προχωρεί κατά τρία μέτρα ετησίως. Με 
αυτόν τον ρυθμό σύντομα το τοπίο θα μεταμορφωθεί τελείως με περιοχές να έχουν καταστεί απρόσιτες 
για τον άνθρωπο. Ήδη παρατηρούνται αλλαγές στην πανίδα των κλιτύων με την εμφάνιση νέων ειδών 
(αρκούδες και αγριόχοιροι) που βαθμιαία πλησιάζουν τις κατοικημένες περιοχές στα ορεινά. χρειάζεται 
να εκτελεσθούν εγγειοβελτιωτικά έργα προς περιορισμό της ζημίας που προκαλεί η αλλαγή του κλίματος 
με την εκ νέου επίδοση σε παραδοσιακές καλλιέργειες που υπήρχαν στην περιοχή πριν από την 
εγκατάλειψη.
Επ' αυτού χρειάζεται να ληφθούν τα εξής μέτρα: περιορισμός της όλης επιφάνειας που καλύπτεται από 
δάσος· τακτική δραστηριότητα συντήρησης του δάσους (περιλαμβανομένου και του στόχου αποφυγής 
των πυρκαγιών που επί του παρόντος είναι συχνές)· δημιουργία προστατευόμενης περιοχής ή δρυμού· εκ 
νέου άνοιγμα δρόμων που περιήλθαν σε αχρηστία· εκ νέου επίδοση σε καλλιέργειες που διατηρούν το 
τοπίο και αμβλύνουν την αλλαγή του κλίματος. Εν συντομία χρειάζεται η λήψη συνόλου μέτρων που θα 
φέρουν τον επαναπροσδιορισμό του χώρου χάρις στην αξιοποίηση του ορεινού περιβάλλοντος. Ο 
πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 133 050 κατοίκους.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το έργο έχει θεμελιώδη σημασία διότι μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίσθηκαν στην Κοπεγχάγη προς καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος επιδιώκει να βοηθήσει περιοχές 
που επί του παρόντος διατρέχουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν από τους κατοίκους και στις οποίες χάρις 
στην ανθρώπινη παρέμβαση ο αντίκτυπος από την αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να αμβλυνθεί.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5926 === ENVI/5926 ===

Κατάθεση: Skylakakis Theodoros, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 13 04

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές



22

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 400 000 400 000 400 000 400 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις τεράστιες πυρκαγιές:Ανάπτυξη 
προληπτικών μέτρων και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών προς καταπολέμηση των τεράστιων 
πυρκαγιών.
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Στόχοι
Προσδιορισμός προληπτικών μέτρων που αυξάνουν την ικανότητα των δασών να αντιμετωπίζουν 
επιτυχώς τεράστιες πυρκαγιές (π.χ. ποίο είδος 
δένδρων πρέπει να φυτεύεται σε σχέση με τα αποτελέσματα από την αλλαγή του κλίματος σε διάφορες 
περιοχές).
Δυνατή σύνδεση της πολιτικής σχετικά με τη βιομάζα με τη μείωση των νεκρών ξύλων στα δάση στη 
Μεσόγειο, 
όπου κατά πάσαν πιθανότητα θα χρειασθούν οι επιδοτήσεις. 
Προετοιμασία μελλοντικών πολιτικών με στόχο την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και 
ταυτόχρονα καλύτερη
 απόκριση σε υφιστάμενο οξύ πρόβλημα σε έναν αριθμό κρατών μελών.
Ωφελούμενοι
Το περιβάλλον, η βιοποικιλότητα, οι δραστηριότητες και βιομηχανίες που σχετίζονται με το δάσος, οι 
κατά τόπους οικονομίες.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το έργο αποσκοπεί στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τις τεράστιες πυρκαγιές: Ανάπτυξη
προληπτικών μέτρων και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών προς καταπολέμηση των τεράστιων πυρκαγιών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5927 === ENVI/5927 ===

Κατάθεση: Skylakakis Theodoros, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 13 04

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 400 000 400 000 400 000 400 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Μελέτη των συνεπειών του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (UHIE) 
στις πυκνοκατοικημένες ευρωπαϊκές πόλεις
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Στόχοι
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Μελέτη του αναμενομένου αντικτύπου από την αλλαγή του κλίματος στα μικρο-κλίματα στις αστικές 
περιοχές. 
Εις βάθος εξέταση της σχέσης του με το φαινόμενη της αστικής θερμικής νησίδας. 
Μελέτη της οικονομικής επιβάρυνσης από τη μειωμένη παραγωγικότητα του πληθυσμού καθώς και από 
τον αντίκτυπο στην αυξημένη κατανάλωση ενεργείας στον 
Ευρωπαϊκό Νότο και τη συνεπαγόμενη αύξηση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 
σε σχέση με αυτή την πρόσθετη κατανάλωση ενεργείας. 
Δυνατές στρατηγικές προσαρμογής προς μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. 
Ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ μειζόνων ευρωπαϊκών πόλεων με παρόμοια χαρακτηριστικά 
αστικού χώρου. 
Δυνάμει αλληλεπικάλυψη: Ουδεμία δυνάμει αλληλεπικάλυψη υπάρχει με πρωτοβουλίες του παρελθόντος 
ή του παρόντος σχετικά με κύματα καύσωνα, καθόσον τούτο παραπέμπει σε διαρκή διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ αστικού χώρου και περιοχών της υπαίθρου και τις συνέπειες αυτής της διαφοράς, 
στοιχείο που δεν περιορίζεται σε κύματα καύσωνα.
Ωφελούμενοι
Το περιβάλλον, ο πληθυσμός πυκνοκατοικημένων ευρωπαϊκών πόλεων (κατά την έννοια της ποιότητας 
ζωής, της οικονομικής παραγωγικότητας κλπ.).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το έργο αποσκοπεί στη μελέτη των συνεπειών του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (UHIE) στις 
πυκνοκατοικημένες ευρωπαϊκές πόλεις

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5928 === ENVI/5928 ===

Κατάθεση: Skylakakis Theodoros, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 17 03 11

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Αποθεματικό

Σύνολο 600 000 600 000 600 000 600 000

Ονομασία:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
Beneficiaries
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The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5929 === ENVI/5929 ===

Κατάθεση: Skylakakis Theodoros, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 15 05 56

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Αποθεματικό

Σύνολο 180 000 180 000 180 000 180 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Ο βαθμός πραγματικής έκθεσης των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Στόχοι
 Επιστημονική αξιολόγηση της έκθεσης των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα στην ΕΕ βάσει της 
ύπαρξης 
 σχετικών ουσιών στον σίελο των παιδιών και σύγκριση αυτών των δεδομένων με αποτελέσματα από 
έρευνα της κοινής γνώμης.
 Αύξηση της επίγνωσης των γονέων στην ασυναίσθητη έκθεση των παιδιών τους στο κάπνισμα. 
 Μεταφορά αυτής της γνώσης στις σχετικές αρχές των κρατών μελών για να τη χρησιμοποιήσουν σε 
εκστρατείες κατά του καπνίσματος.
Ωφελούμενοι
Παιδιά και γονείς· τόνωση της προστασίας των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στόχος του έργου είναι να αποτιμηθεί ο βαθμός πραγματικής έκθεσης των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5930 === ENVI/5930 ===

Κατάθεση: Ulmer Thomas, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 17 03 11
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Δημιουργία βέλτιστης πρακτικής για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη 
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θεραπεία της ηπατίτιδας Β που θα οδηγήσει στην πρόληψη του καρκίνου του ήπατος
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον καρκίνο του 20082 αναγνώριζαν την πρόληψη και τη 
θεραπεία της ηπατίτιδας Β ως εναλλακτική πρόληψη του καρκίνου του ήπατος. Σκοπός του έργου 
συνεπώς είναι να θεσπίσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βέλτιστη πρακτική για τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο και την αρμόζουσα θεραπεία της ηπατίτιδας Β που θα οδηγήσουν τελικώς 
στην πρόληψη του καρκίνου του ήπατος. Η ηπατίτιδα B είναι ιός που προκαλεί 80% όλων των καρκίνων 
του ήπατος σε παγκόσμια κλίμακα3. Τούτο καθιστά την ηπατίτιδα B τον πλέον κοινό καρκινογόνο 
παράγοντα μετά το κάπνισμα. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι βασικά στοιχεία όσον αφορά τη 
σχέση κόστους αποτελεσματικότητας: Ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας B βοηθεί στην πρόληψη του 
καρκίνου του ήπατος και της μεταμόσχευσης ήπατος. 
Οι στόχοι του σχεδίου για τις συμμετέχουσες χώρες είναι:
1. να αυξηθεί η επίγνωση του κοινού και του ιατρικού προσωπικού σχετικά με την ηπατίτιδα και τη 
σύνδεσή της με τον καρκίνο του ήπατος 
2. να θεσπισθεί το πλαίσιο για μια σε επίπεδο ΕΕ βάση δεδομένων περιπτώσεων ηπατίτιδας που οδηγούν 
σε καρκίνο του ήπατος 
3. να αποτιμηθεί το κόστος που ανακύπτει σε σχέση με τη θεραπεία ασθενών με καρκίνο του ήπατος που 
δεν έτυχαν έγκαιρης διάγνωσης 
4. να αναπτυχθούν σχέδια ελέγχου για την ηπατίτιδα Β που θα παρέχεται σε όλα τα άτομα που 
διατρέχουν κίνδυνο σε όλα τα σχετικά υγειονομικά και κοινωνικής πολιτικής συστήματα
5. να αναπτυχθεί αποτελεσματικό σχέδιο παρακολούθησης των ασθενών στους οποίους έχει διαγνωσθεί 
η νόσος
6. να διαδοθεί το σχέδιο βέλτιστης πρακτικής στα κράτη μέλη 
Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01/01/2011
Ημερομηνία περάτωσης του έργου: 31/12/2011
Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 49, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1) όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 27.12.2007, σ. 9). 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2008 αναγνώριζαν τον μεγάλο συσχετισμό που υπάρχει 
ανάμεσα στην ηπατίτιδα B και τον καρκίνο του ήπατος. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για την ηπατίτιδα B
είναι ζωτικής σημασίας, καθόσον 80% των κρουσμάτων πρωτογενούς καρκίνου του ήπατος μπορεί να 
αποδοθούν στην ηπατίτιδα B. Ο καρκίνος του ήπατος πολύ συχνά αποβαίνει μοιραίος και η συχνότητα 
εμφάνισής του έχει ήδη διπλασιασθεί κατά τα παρελθόντα 20 έτη. Επειδή υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα 
στην ηπατίτιδα και τον καρκίνο του ήπατος, χρειάζεται να εκπονηθούν βάσει βελτίστης πρακτικής σχέδια 
προσυμπτωματικού ελέγχου και συνέχειας που δίδεται ώστε οι ασθενείς να μπορούν να λάβουν θεραπεία 
πριν να εμφανίσουν καρκίνο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

                                               
2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μείωση του άχθους του καρκίνου, Λουξεμβούργο 10 Ιουνίου 

2008, http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf

3 Ευρωπαϊκός προσανατολισμός προς καλύτερη διαχείριση της ηπατίτιδας B στην Ευρώπη, 2007.
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Σχέδιο τροπολογίας 5931 === ENVI/5931 ===

Κατάθεση: Panayotov Vladko Todorov, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 03 26

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Προπαρασκευαστική ενέργεια για τη στήριξη της προστασίας των φυσικών πόρων 
και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μέσω αύξησης της χρήσης ηλιακής ενέργειας (θερμική 
και φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια)
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Νέα Προπαρασκευαστική ενέργεια για τη "στήριξη της προστασίας των φυσικών πόρων και την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μέσω αύξησης της χρήσης ηλιακής ενέργειας."
Το σχέδιο αυτό έχει γενικό στόχο την επεξεργασία προτάσεων για την προετοιμασία των μελλοντικών 
ενεργειών για επενδύσεις στις χώρες της ΕΕ σε μικρής κλίμακας εφαρμογές επίδειξης ηλιακής ενέργειας 
για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρισμό. Ο επί μέρους στόχος θα πρέπει να είναι η κατασκευή 
εγκαταστάσεων σε κατοικίες στις χώρες και τις περιοχές εκείνες όπου δεν υπάρχουν επιδοτήσεις ή 
υπάρχουν πολύ περιορισμένες προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρουσίαση στο ευρύ κοινό των 
διαφόρων τεχνολογιών και δυνατοτήτων στην παραγωγή θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρισμού από τον 
ήλιο. Καθώς πρόκειται για νέες τεχνολογίες και οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ δεν είναι καλά 
ενημερωμένοι για τα πλεονεκτήματά τους, οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας που 
προορίζονται για ιδιωτικές κατοικίες μπορούν να προωθηθούν με την εγκατάσταση έργων επίδειξης 
κοντά στον τόπο της κατοικίας τους.
Το προϊόν του σχεδίου θα πρέπει να είναι η κατασκευή, σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, αρκετών 
ηλιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργούν και τις οποίες θα μπορεί κανείς να επισκέπτεται. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ για να προωθηθεί η ανάπτυξη μικρών εγκαταστάσεων σε 
κατοικίες για την παραγωγή θερμικής και φωτοβολταϊκής ηλιακής ενέργειας. Η θερμική ηλιακή ενέργεια 
μειώθηκε κατά 10 % το 2009 τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να αυξήσει τη χρήση των 
πηγών ανανεώσιμης ενέργειας. Όμως οι δυνατότητες των κρατών μελών να παράσχουν επιδοτήσεις είναι 
περιορισμένες και λόγω της οικονομικής κρίσης. Στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής ενέργειας είναι να 
στηρίξει την αύξηση του αριθμού ηλιακών εγκαταστάσεων με τη δημιουργία εγκαταστάσεων επίδειξης που 
θα λειτουργούν.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5932 === ENVI/5932 ===

Κατάθεση: Panayotov Vladko Todorov, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 03 26

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές
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Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Αξιοποίηση των απορριμμάτων ξύλου για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και χρήση αποτελεσματικής τεχνολογίας για την καύση 
απορριμμάτων ξύλου με σκοπό την παραγωγή άνθρακα βιολογικής προέλευσης και την εξασφάλιση 
ενεργειακών πόρων.
Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά τα απορρίμματα ξύλου για να παραχθεί τόσο θερμότητα 
και ηλεκτρισμός όσο και καθαρός άνθρακας βιολογικής προέλευσης. Τούτο θα εξυπηρετήσεις πολλούς 
σκοπούς. Αφενός θα συμβάλει στην ορθή διαχείριση των δασών και αφετέρου θα συμβάλει στον 
ενεργειακό εφοδιασμό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα βασίζεται σε παραγωγή καθαρής 
ενέργειας. Η παραγωγή βιολογικού άνθρακα ισοδυναμεί με καινοτόμο μέθοδο αυτοσυντηρούμενης 
ενεργειακής παραγωγής.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο στόχος είναι η δημιουργία δοκιμαστικής μονάδας σε αγροτική περιοχή που θα επιδεικνύει τις βέλτιστες 
πρακτικές και τους βέλτιστους διαθέσιμους πόρους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Επιπροσθέτως αυτό θα διευκολύνει τη διαχείριση των απορριμμάτων ξυλείας και θα επιτρέψει να 
αποφεύγεται η απόρριψή τους στα ποτάμια.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5933 === ENVI/5933 ===

Κατάθεση: Panayotov Vladko Todorov, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 03 26

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Συλλογή και ανακύκλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών για την 
εξαγωγή συστατικών αξίας και πολύτιμων μετάλλων
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα ως νέος πόρος και να αυξηθεί ο εφοδιασμός 
της Ευρώπης με υλικά. 
Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ η συλλογή και ανακύκλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 
αποβλήτων διενεργείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πολύτιμα στοιχεία που περιέχουν αυτά τα 
προϊόντα, οπότε σημαντικά πολύτιμα μέταλλα πετιούνται. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
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Έχοντας υπόψη την τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) πρέπει να ενταθεί η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Έχει ύψιστη σημασία να εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός σε πρώτες ύλες μέσω της βελτίωσης της 
ανακύκλωσης του υφισταμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούνται νέοι δρόμοι εφοδιασμού σε υλικά ιδιαίτερα εφοδιασμού σε πολύτιμα και στρατηγικής 
σημασίας μέταλλα που είναι απαραίτητα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5934 === ENVI/5934 ===

Κατάθεση: Panayotov Vladko Todorov, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 03 26

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων για την παραγωγή λευκόχρυσου και 
παλλάδιου
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Ο λευκόχρυσος και το παλλάδιο είναι βασικά στοιχεία στη δομή των κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Τα 
στοιχεία αυτά διευκολύνουν τις χημικές διεργασίες στον τομέα των κυψελών καυσίμου υδρογόνου. 
Επιπλέον, ο λευκόχρυσος και το παλλάδιο είναι σπάνια και ακριβά μέταλλα, οι δε τιμές τους κυμαίνονται 
στις αγορές. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να αναπτυχθούν νέες επιστημονικές μέθοδοι για την 
εξαγωγή και εξασφάλιση λευκόχρυσου και παλλαδίου.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο λευκόχρυσος και το παλλάδιο παίζουν βασικό ρόλο στην επίτευξη της οικονομίας υδρογόνου και στη 
διαφοροποίηση του εφοδιασμού ενέργειας. Η χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου είναι εφικτή μόνον εάν 
καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε λευκόχρυσο και παλλάδιο σε προσιτές τιμές. Δεδομένου ότι ο 
λευκόχρυσος και το παλλάδιο σπανίζουν στην ΕΕ πρέπει να ελέγξουμε λεπτομερώς τη δυνατότητα 
ανάπτυξης αποδοτικών από άποψη κόστους τρόπων για την ανάπτυξή τους. Η έρευνα και ανάπτυξη στον 
τομέα αυτό θα συμβάλει στην παραγωγή χαμηλού κόστους κυψελών καυσίμου υδρογόνου σε μεγάλη 
κλίμακα.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5935 === ENVI/5935 ===

Κατάθεση: Panayotov Vladko Todorov, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 03 26

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ ΕΕ και Λατινικής Αμερικής για βελτιωμένη χρήση 
και διαχείριση των φυσικών πόρων και για εξασφάλιση του εφοδιασμού σε πρώτες ύλες
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Στην ΕΕ υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες ιδίως στον ηλεκτρονικό κλάδο, τις 
τηλεπικοινωνίες, τις νέες τεχνολογίες ενέργειας κ.λπ. Στο μεταξύ, οι χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν 
σημαντικά αποθέματα που μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως η 
ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Λατινικής Αμερικής στον εξορυκτικό τομέα και 
στον τομέα της ενέργειας θα αποβεί προς όφελος αμφοτέρων των μερών. Επιπροσθέτως, παρέχει τη 
βάση για μεταφορά τεχνολογιών από την ΕΕ στην Λατινική Αμερική και, σε αντάλλαγμα, για μεταφορά 
πρώτων υλών από τη Λατινική Αμερική στην ΕΕ.
Ο στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να στηριχθούν οι χώρες στην Λατινική Αμερική για να 
καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος προσφέροντας καθαρότερες τεχνολογίες για την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων στον εξορυκτικό τομέα. Το αποτέλεσμα του 
σχεδίου θα πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας αντιπραγματισμού για πρώτες ύλες.
Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πληρωμές έναντι .......... κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Πρώηνάρθρο 07 05 01 07 05 01
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη στόχων όπως η εξασφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ σε πρώτες 
ύλες, η ενίσχυση του διαλόγου σε τεχνολογικά και επιστημονικά θέματα με τρίτες χώρες από την Λατινική 
Αμερική, διατηρώντας τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και καταπολεμώντας την αλλαγή του 
κλίματος. Η ΕΕ πρέπει να καταρτίσει μακρά διάρκειας στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
πλούσιες σε φυσικούς πόρους με στόχο να λάβει πρώτες ύλες σε προσιτές τιμές. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5936 === ENVI/5936 ===

Κατάθεση: Yannakoudakis Marina, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 07 03 26

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το Natura 2000
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το Natura 2000 είναι ο κύριος άξονας του οικολογικού μας έργου στην ΕΕ και ένα βασικό εργαλείο στις 
προσπάθειες της ΕΕ να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας. Έχοντας υπόψη τη σπουδαιότητά 
του, το Natura 2000 δεν είναι αρκούντως γνωστό και δεν υποστηρίζεται από τους πολίτες της ΕΕ. 
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Πράγματι, πρόσφατες έρευνες κοινής γνώμης δείχνουν ότι λιγότερο από το 20% των πολιτών της ΕΕ 
έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για το Natura 2000. Προτείνουμε επομένως να ξεκινήσει μια 
πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το Natura 2000 χρησιμοποιώντας μέσα ενημέρωσης 
όπως το Διαδίκτυο, τα οπτικοακουστικά μέσα, ο Τύπος και δραστηριότητες όπως ημερίδες Natura 2000. 
Η εκστρατεία θα πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να στοχεύει σε νέους και ενήλικες. Για τον 
λόγο αυτό μπορεί να χρειασθεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να πετύχει αυτό το σχέδιο διάφορες 
στρατηγικές ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένες ομάδες και χώρες. Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο δεν θα 
αποσκοπεί μόνον στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για το Natura 2000 αλλά θα το 
προβάλει και ως μία από τις πλέον σημαντικές και σχετικές με το περιβάλλον πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επικεντρώσαμε εκ νέου το δοκιμαστικό μας σχέδιο σε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για 
το Natura 2000 με σκοπό να εξασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι ανά την Ευρώπη θα 
μάθουν για το πρόγραμμα αυτό. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης για το Natura 2000 θα είναι ευεργετική 
για όλη την κοινωνία της Ευρώπης καθώς οι πολίτες θα ενθαρρυνθούν να βοηθήσουν στο έργο της 
προστασίας που έχει ζωτική σημασία εάν θέλουμε να σταματήσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας. Θα 
προβάλει επίσης το έργο της ΕΕ στον τομέα αυτό.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5937 === ENVI/5937 ===

Κατάθεση: Parvanova Antonyia, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 07 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Κύκλος ανακύκλωσης του πλαστικού και αντίκτυπος στο θαλάσσιο περιβάλλον
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δοκιμαστικό σχέδιο που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του 
κύκλου ανακύκλωσης του πλαστικού σε επίπεδο ΕΕ και τα ενδεχόμενα κενά του, με ιδιαίτερη έμφαση 
στον αντίκτυπο στα ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Εμπεριστατωμένες τοπικές ή περιφερειακές 
αξιολογήσεις καθώς και μελέτες που επικεντρώνονται στις παράκτιες περιοχές θα μπορούσαν επίσης να 
αναπτυχθούν δυνάμει αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου με σκοπό να εντοπισθούν συγκεκριμένες 
προκλήσεις, ορθές πρακτικές και σύσταση για δράση. 
Η αξιολόγηση και η μελέτη που θα διεξαχθούν δυνάμει αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου θα αποσκοπούν 
επομένως στον εντοπισμό τεχνικών κενών και ατελειών στην αλυσίδα ανακύκλωσης πλαστικού στην ΕΕ, 
καθώς και της πιθανής βελτίωσης των νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να μειωθούν οι ποσότητες 
πλαστικού που φθάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον προερχόμενες από την ξηρά. 
Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει πληρωμές έναντι .......... κοινοτικού προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
ΠρώηνΠρώηνάρθρο 07 05 01άρθρο 07 05 01
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα θαλάσσια φερτά υλικά (ή θαλάσσια απορρίμματα) είναι οιαδήποτε έμμονα, κατασκευασμένα ή 
επεξεργασμένα στερεά υλικά που πετιώνται ή εγκαταλείπονται στο θαλάσσιο ή παράκτιο περιβάλλον. Τα 
πλαστικά αποτελούν το 60 έως 80% όλων των θαλασσίων φερτών υλικών. Το 80% των πλαστικών 
σκουπιδιών προέρχεται από την ξηρά και το 20% από τα πλοία. Αυτό το σχέδιο θα συμβάλει στο να 
αποκτηθεί καλύτερη εικόνα και κατανόηση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά και να υποβληθούν 
προτάσεις για βελτίωση της αλυσίδας ανακύκλωσης πλαστικού σε επίπεδο ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5938 === ENVI/5938 ===

Κατάθεση: Vălean Adina-Ioana, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 07 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Αξιολόγηση του αντικτύπου της απαγόρευσης της χρήσης κυανιούχου άλατος στην 
εξόρυξη χρυσού
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Μετά την έγκριση από το ΕΚ του ψηφίσματος που ζητεί απαγόρευση της χρήσης κυανιούχου άλατος στην 
εξόρυξη χρυσού, χρειάζεται μια μελέτη που θα εξετάζει το ζήτημα από μια ευρύτερη προοπτική. Η μελέτη 
αυτή θα πρέπει να αξιολογεί τον αντίκτυπο αυτής της απαγόρευσης σε τοπικό επίπεδο, στις ευρωπαϊκές 
εξορυκτικές βιομηχανίες, στις μελλοντικές επενδύσεις και θα πρέπει να διερευνήσει τις υφιστάμενες 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη χρυσού, τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και τις 
μελλοντικές εναλλακτικές τεχνολογίες. Η αξιολόγηση θα πρέπει να προτείνει επίσης επιλογές πολιτικής για 
την ανάπτυξη βιώσιμης εξόρυξης χρυσού από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5939 === ENVI/5939 ===

Κατάθεση: Lepage Corinne, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 02 02 10
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Σύστημα εγγυήσεων οικολογικής καινοτομίας
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Προτού εισαχθεί νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη της οικολογικής καινοτομίας δυνάμει των 
μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, έχει ύψιστη σημασία να δοκιμασθούν οι ρυθμίσεις του και με 
τη συνεργασία και τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ.
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Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δοκιμαστικό σχέδιο που θα αποσκοπεί στο να δοκιμάσει 
ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικής στήριξης, μέσω εγγυήσεων, σχεδίων οικολογικής καινοτομίας που έχουν 
ήδη σημειώσει επιτυχία, αλλά δυσκολεύονται να βρουν παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης λόγω 
προφίλ κινδύνου/απόδοσης το οποίο εξακολουθεί να μην είναι κατάλληλο για τους παραδοσιακούς 
χρηματοπιστωτικούς παράγοντες και επομένως λειτουργούν ως διαρθρωμένες επιχειρήσεις στην αγορά.
Η ιδέα βασίζεται στα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που ανέθεσε η Επιτροπή, η οποία αναφέρει ότι 
πολλά σχέδια οικολογικής καινοτομίας δεν πληρούν επί του παρόντος τις προϋποθέσεις για 
χρηματοδότηση και καταλήγει ότι είναι προτιμότερη η στήριξη μέσω συστήματος ταμείου εγγυήσεων για 
να αυξηθεί η πρόσβαση σε ίδια κεφάλαια και η χρηματοδότηση με χρέος.
Ένα άλλο πολυσυζητημένο θέμα είναι να εξασφαλισθεί ότι θα αποφεύγεται τα αποτελέσματα των 
επιτυχών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ να μην φθάνουν στις αγορές λόγω έλλειψης 
κατάλληλης χρηματοδότησης. Το δοκιμαστικό σχέδιο, στο μέτρο του δυνατού, θα εξετάσει αυτό το 
ζήτημα και, έχοντας υπόψη τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό, θα 
διερευνήσει την κατάρτιση προτιμησιακού μηχανισμού για σχετικά οικοκαινοτόμα σχέδια που έχουν ήδη 
χρηματοδοτηθεί δυνάμει ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το LIFE+ 
Περιβάλλον ή το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και δυσκολεύονται να λάβουν 
πρόσθετη χρηματοδότηση. Προς τούτο, το δοκιμαστικό σχέδιο θα διαμορφώσει συνέργειες με εκείνα τα 
προγράμματα και θα διασφαλίσει ότι δεν χάνονται πολύτιμα αποτελέσματα.
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα είναι επίσης ανοιχτό σε οιαδήποτε άλλα εθνικά προγράμματα μπορούν να 
επωφεληθούν από το είδος της στήριξης που παρέχεται δυνάμει αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου. 
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα εκτελεσθεί κατά τρόπο που θα συντονίζει τις προσπάθειες των σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (συγκεκριμένα ΕΤΕπ και ΕΤΕ) για τον τεχνικό σχεδιασμό αυτού του 
μέσου και για την εξέταση ζητημάτων εκτέλεσης όπως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον 
ανταγωνισμό, το κατάλληλο μέγεθος των σχεδίων, το νομικό πλαίσιο του μηχανισμού και το δίκτυο των 
πρόσθετων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν. Έχοντας υπόψη ότι τα μέσα αυτά, η 
διεργασία κατάρτισης, η εκτέλεση και η λήψη αποτελεσμάτων είναι πολύπλοκα από τεχνική άποψη, είναι 
πολύ πιθανό αυτός ο μηχανισμός να συνεχισθεί και μετά το 2011.
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι γνώσεις και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από 
άλλα υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα θα ληφθούν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, στο σχεδιασμό 
του. 
Ο πρόσθετος στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι επίσης να δοκιμάσει χρηματοπιστωτικά 
μέσα που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου δράσης για την 
οικολογική καινοτομία και των μετά το 2013 δημοσιονομικών προοπτικών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δοκιμαστικό σχέδιο που θα αποσκοπεί στο να δοκιμάσει ρυθμίσεις 
χρηματοπιστωτικής στήριξης, μέσω εγγυήσεων, σχεδίων οικολογικής καινοτομίας που έχουν ήδη σημειώσει 
επιτυχία, αλλά δυσκολεύονται να βρουν παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης λόγω προφίλ 
κινδύνου/απόδοσης το οποίο εξακολουθεί να μην είναι κατάλληλο για τους παραδοσιακούς 
χρηματοπιστωτικούς παράγοντες και επομένως λειτουργούν ως διαρθρωμένες επιχειρήσεις στην αγορά.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5940 === ENVI/5940 ===

Κατάθεση: Lepage Corinne, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 02 02 10
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Αποθεματικό

Σύνολο 250 000 250 000 250 000 250 000
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Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Διεθνής εταιρική σχέση για την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις 
αναπτυσσόμενες και μεταβατικές οικονομίες
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δοκιμαστικό σχέδιο που αποσκοπεί στο να δοκιμάσει νέους 
τρόπους προώθησης περιβαλλοντικών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ETAP) αφορά από πολλές απόψεις την 
προώθηση της οικολογικής καινοτομίας γενικώς, αλλά έχοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο, κάτι που 
προβλέπεται στο πλαίσιο του επικείμενου σχεδίου δράσης για την οικολογική καινοτομία, να ενταθούν οι 
προσπάθειες στον τομέα αυτό, χρειάζεται να δοκιμασθούν νέες πλατφόρμες συνεργασίας με βασικούς 
διεθνείς παράγοντες όπως το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα αποσκοπεί στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς (όπως το UNEP ή ο ΟΟΣΑ) που θα προωθήσουν την οικολογική καινοτομία και ιδίως την 
ορθολογική χρήση των πόρων, κυρίως μέσω της επέκτασης ενός δικτύου εθνικών κέντρων καθαρότερης 
παραγωγής. Το δίκτυο θα προσφέρει δημιουργία ικανοτήτων, θα στηρίξει σχέδια επίδειξης και θα 
χρηματοδοτήσει σχέδια ορθολογικής χρήσης των πόρων, στοχεύοντας ιδιαιτέρως τις αναπτυσσόμενες 
και μεταβατικές οικονομίες. 
Αυτές οι δοκιμές θα επιτρέψουν καλύτερη κατανόηση των ποσών που πρέπει να επενδύσει η Επιτροπή 
σε τέτοιου είδους συνεργασία ειδικά με γνώμονα τις μετά το 2013 δημοσιονομικές προοπτικές.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δοκιμαστικό σχέδιο που αποσκοπεί στο να δοκιμάσει νέους 
τρόπους προώθησης περιβαλλοντικών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα 
αποσκοπεί στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς που θα προωθήσουν την 
οικολογική καινοτομία και ιδίως την ορθολογική χρήση των πόρων, κυρίως μέσω της επέκτασης ενός 
δικτύου εθνικών κέντρων καθαρότερης παραγωγής. Το δίκτυο θα προσφέρει δημιουργία ικανοτήτων, θα 
στηρίξει σχέδια επίδειξης και θα χρηματοδοτήσει σχέδια ορθολογικής χρήσης των πόρων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5941 === ENVI/5941 ===

Κατάθεση: Uggias Giommaria, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 17 03 11
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Ο σκοπός του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να ενταθεί η έρευνα στον τομέα της σκλήρυνσης κατά πλάκας 
με ιδιαίτερη προσοχή στον εντοπισμό των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η διαφορά στη 
συχνότητα εκδήλωσης της νόσου μεταξύ βόρειων και νότιων τμημάτων της Ευρώπης.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 400.000 άτομα πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που αποτελεί 
μία από τις πλέον κοινές διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος και το πλέον κοινό αίτιο 
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αναπηρίας μεταξύ νέων ενηλίκων (ηλικίας από 20 έως 40 ετών). 
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες έρευνας στον τομέα, η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι επί του 
παρόντος ανίατη (τουλάχιστον με τα μέσα ειδικής αγωγής που διατίθενται). Επομένως η έρευνα στον 
τομέα των αιτίων και της αγωγής για τη νόσο υπόσχεται πολλά και έχει τεράστια σημασία. 
Στο σχέδιο θα συμμετέχει δίκτυο κρατικών υπηρεσιών, υγειονομικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων 
αριστείας που ειδικεύονται σε αυτού του τύπου την πάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα είναι σε 
σταθερή επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις και σωματεία που εργάζονται στον τομέα. 
Το προσωπικό υψηλού επιπέδου ικανοτήτων που εργάζεται για τις οργανώσεις αυτές θα βοηθήσει να 
εξασφαλισθεί ότι διενεργείται πιο λεπτομερής έρευνα στον τομέα της νόσου αυτής, θα συντονίζει επίσης 
την έρευνα αυτή και θα διαδίδει τα ευρήματά της μεταξύ άλλων μέσω ειδικά αφιερωμένων στο θέμα 
βάσεων δεδομένων. 
Το έργο θα έχει διετή διάρκεια.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η έρευνα έχει θεμελιώδη σημασία για την κατανόηση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η διαφορά 
στη συχνότητα εκδήλωσης της νόσου μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης. Έχοντας υπόψη τις διάφορες 
προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν για τη μελέτη και την θεραπεία της νόσου και τις αποκλίσεις στο είδος 
και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασθενείς που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συντονισμός της έρευνας στον τομέα αυτόν έχει ζωτική σημασία.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5942 === ENVI/5942 ===

Κατάθεση: Pirillo Mario, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Άρθρο 07 03 07 — LIFE+ (Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον — 2007-2013)
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδοτική .......... και διακυβέρνηση, και πληροφόρηση και 
επικοινωνία.
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
ΠρώηνΠρώηνάρθρο 07 03 07 (άρθρο 07 03 07 (ενενμέρειμέρει))
Μετά την παράγραφο:
Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τις συνεισφορές .......... παράγραφος 1 στοιχείο δ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδοτική στήριξη μέτρων και έργων που συμβάλλουν 
στην εφαρμογή, στην επικαιροποίηση και στην εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές, και κατ’ 
επέκταση στην αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα LIFE+ θα στηρίξει την εφαρμογή του 
έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και των θεματικών στρατηγικών και θα 
χρηματοδοτήσει μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε τρεις τομείς προτεραιότητας: φύση 
και βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση, και πληροφόρηση και επικοινωνία.
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Τουλάχιστον 78% των πιστώσεων χρησιμοποιούνται για επιχορηγήσεις δράσης σε έργα και από το 
ποσοστό αυτό τουλάχιστον το 50 % διατίθεται για έργα που στηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας. Τα προς στήριξη έργα επιλέγονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τα 
υποστηριζόμενα έργα εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ένωσης, είναι συγκροτημένα από τεχνική και 
οικονομική άποψη, εφικτά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος τους.
Τα έργα που θα λάβουν επιχορηγήσεις για ενέργειες θα πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια 
για να εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αποφευχθεί η χρηματοδότηση 
επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων:
- έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης για την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/EΟΚ ή της οδηγίας 
92/43/EΟΚ, ή
- καινοτόμα έργα ή έργα επίδειξης σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη ή διάδοση τεχνικών, τεχνογνωσίας ή τεχνολογιών που συνιστούν 
βέλτιστη πρακτική, ή
- εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ειδική επιμόρφωση των εμπλεκομένων στην πρόληψη των 
πυρκαγιών, ή
έργα για τον καθορισμό και την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης, όσον αφορά την ευρεία, 
εναρμονισμένη, πλήρη και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών 
αλληλεπιδράσεων.
Τα μέτρα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα LIFE+ καλύπτουν μεταξύ άλλων:
- τη στήριξη ανεξάρτητων και μη κερδοσκοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της 
Ένωσης, 
- τη στήριξη στην Επιτροπή για τον ρόλο της που συνίσταται στην ανάληψη πρωτοβουλιών όσον αφορά 
τη χάραξη και την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής, μέσω μελετών και αξιολογήσεων, σεμιναρίων 
και συναντήσεων εργασίας με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη, δικτύων και συστημάτων 
πληροφορικής, πληροφοριών, δημοσιεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων διάδοσης πληροφοριών καθώς 
και εκδηλώσεων, εκθέσεων, και παρόμοιων δράσεων ευαισθητοποίησης.
Τα έργα και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το LIFE+ μπορούν να υλοποιούνται με συμβάσεις 
επιχορήγησης ή δημόσιων προμηθειών και μπορούν να συνίστανται σε:
- μελέτες, έρευνες, εκπόνηση μοντέλων και σεναρίων, 
- παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των δασών,
- μέτρα αναδάσωσης, 
- ενέργειες για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης στη Μεσόγειο καθώς και της διάβρωσης των 
ακτών,
- συνδρομή για τη δημιουργία δυναμικού, 
- κατάρτιση, ημερίδες εργασίας και συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης των 
συμμετεχόντων σε πρωτοβουλίες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, 
- δικτύωση και πλατφόρμες βέλτιστης πρακτικής, 
- δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών ευαισθητοποίησης, 
ιδίως ευαισθητοποίησης του κοινού στις δασικές πυρκαγιές, 
- επίδειξη καινοτόμων προσεγγίσεων, τεχνολογιών, μεθόδων και μέσων άσκησης πολιτικής, 
- στήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται πρωτίστως στην 
προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετέχουν στη χάραξη και 
εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης, 
- ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων, βάσεων δεδομένων καθώς και πληροφορικών και ηλεκτρονικών 
συστημάτων άμεσα συνδεδεμένων με την εφαρμογή της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος, ιδίως όταν βελτιώνουν την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική 
πληροφόρηση. Οι καλυπτόμενες δαπάνες θα περιλαμβάνουν τα έξοδα ανάπτυξης, συντήρησης, 
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λειτουργίας και υποστήριξης (υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες) συστημάτων πληροφοριών και 
επικοινωνιών. Θα καλύπτεται επίσης το κόστος διαχείρισης έργων, ποιοτικού ελέγχου, ασφάλειας, 
τεκμηρίωσης και κατάρτισης που συνεπάγεται η εφαρμογή των συστημάτων αυτών,
- ειδικά για το σκέλος φύση και βιοποικιλότητα: διαχείριση περιοχών και ειδών και χωροταξία περιοχών, 
που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000, την παρακολούθηση 
της κατάστασης διατήρησης —η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό διαδικασιών και τη συγκρότηση 
δομών παρακολούθησης, χωρίς να περιορίζεται σ’ αυτά— την κατάρτιση και την εκτέλεση σχεδίων 
δράσης για τη διατήρηση ειδών και ενδιαιτημάτων, την επέκταση του δικτύου Natura 2000 σε 
θαλάσσιες περιοχές και, σε περιορισμένες περιπτώσεις, την αγορά γης.
Πρέπει επίσης να παρασχεθεί στήριξη για την ανανέωση των εγκαταστάσεων που έχουν υποστεί σοβαρό 
περιβαλλοντικό και κλιματικό αντίκτυπο ώστε να εξασφαλισθεί μακροπρόθεσμα ότι θα εξακολουθήσουν 
να είναι παραγωγικές.
Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τους μηχανισμούς έργων (μηχανισμός καθαρής 
ανάπτυξης/από κοινού εκτέλεση (CMD/JI)) στις χώρες υποδοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
αναπτυξιακούς στόχους τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις δυνάμει της οδηγίας 2004/101/ΕΚ (οδηγία 
σύνδεσης).
Τα τυχόν έσοδα που προέρχονται από τις συνεισφορές των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και 
ενδεχομένως των εν δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της 
συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης, τα οποία εγγράφονται στη θέση 6 0 3 1 της 
κατάστασης εσόδων, μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων, δυνάμει του 
άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
Νομικές βάσεις:
Μετά την παράγραφο:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .......... περιβάλλον (LIFE+) (ΕΕ L 149 της 
9.6.2007, σ. 1).
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 
2007, σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) (ΕΕ L 149 της 9.6.2007, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι ειδικές ενέργειες για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης στη Μεσόγειο καθώς και της 
διάβρωσης των ακτών πρέπει να περιληφθούν στα μέτρα που καλύπτονται από την πρωτοβουλία LIFE+.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5943 === ENVI/5943 ===

Κατάθεση: Pirillo Mario, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

Προστίθεται: 07 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Σύστημα εγγυήσεων οικολογικής καινοτομίας 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί:
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- να στηρίξει την οικολογική καινοτομία μέσω ενός συστήματος ταμείου εγγυήσεων που θα επιτρέπει την 
αύξηση της πρόσβασης σε ίδια κεφάλαια και σε χρηματοδότηση οφειλών·
- να εξασφαλίσει ότι θα αποφεύγεται τα αποτελέσματα των επιτυχών σχεδίων που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ να μην φθάνουν στις αγορές λόγω έλλειψης κατάλληλης χρηματοδότησης· 
- να δοκιμάσει χρηματοπιστωτικά μέσα που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο του επικείμενου 
σχεδίου δράσης για την οικολογική καινοτομία και των μετά το 2013 δημοσιονομικών προοπτικών.
Έχοντας υπόψη τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό, το σχέδιο θα διερευνήσει 
την κατάρτιση προτιμησιακού μηχανισμού για σχετικά οικοκαινοτόμα σχέδια που έχουν ήδη 
χρηματοδοτηθεί δυνάμει ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το LIFE+ 
Περιβάλλον ή το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και δυσκολεύονται να λάβουν 
πρόσθετη χρηματοδότηση. Θα αναπτυχθούν συνέργειες με υφιστάμενα προγράμματα.
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα είναι επίσης ανοιχτό σε οιαδήποτε άλλα εθνικά προγράμματα μπορούν να 
επωφεληθούν από το είδος της στήριξης που παρέχεται δυνάμει αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου. 
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα συμβάλει στο συντονισμό των προσπαθειών των σχετικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (συγκεκριμένα ΕΤΕπ και ΕΤΕ) για τον τεχνικό σχεδιασμό αυτού του 
μέσου και για την εξέταση ζητημάτων εκτέλεσης. Έχοντας υπόψη ότι τα μέσα αυτά, η διεργασία 
κατάρτισης, η εκτέλεση και η λήψη αποτελεσμάτων είναι πολύπλοκα από τεχνική άποψη, είναι πολύ 
πιθανό αυτός ο μηχανισμός να συνεχισθεί και μετά το 2011.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δοκιμαστικό σχέδιο στηρίζεται στα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που ανέθεσε η Επιτροπή, η οποία 
αναφέρει ότι πολλά οικοκαινοτόμα σχέδια δεν πληρούν επί του παρόντος τις προϋποθέσεις για 
χρηματοδότηση. Προτού εισαχθεί νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη της οικολογικής καινοτομίας 
δυνάμει των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών, έχει ύψιστη σημασία να δοκιμασθούν οι ρυθμίσεις 
του και με τη συνεργασία και τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5944 === ENVI/5944 ===

Κατάθεση: Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------
Προστίθεται: 17 01 04 32

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών προς τη βιώσιμη κατανάλωση
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στο να δοκιμάσει στρατηγικές επικοινωνίας που έχουν στόχο να 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 
κατανάλωσης και να τονώσουν τη χρήση εργαλείων πολιτικής της ΕΕ που ενθαρρύνουν τους καταναλωτές 
να στηρίζουν τις επιλογές τους σε κριτήρια βιωσιμότητας. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5945 === ENVI/5945 ===

Κατάθεση: Ronzulli Licia, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------
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Προστίθεται: 07 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Άρθρο 07 03 26 — Δοκιμαστικό σχέδιο - Greening - η δημιουργικότητα στην εργασία για έναν πράσινο 
κόσμο
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το Greening είναι ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας 
ομάδας ανθρώπων που χρησιμοποιεί κοινό χώρο, όπως ένα δημόσιο κτίριο (π.χ. η έδρα της ΕΕ), ένας 
πανεπιστημιακός χώρος, ένας πολιτιστικός χώρος (π.χ. ο χώρος της Unesco). Τα έργα ξεκινούν με τη 
μέτρηση του πραγματικού επιπέδου περιβαλλοντικών αποβλήτων που συνδέονται με την υλική δομή, τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό και τη συμπεριφορά των χρηστών. Το δεύτερο βήμα είναι η αποτίμηση των 
επιθυμητών αλλαγών που αποσκοπούν στη μείωση αυτών των αποβλήτων: η αποτίμηση αυτή επιτρέπει 
σε έναν δημιουργικό επαγγελματία (είτε καλλιτέχνη, ή αρχιτέκτονα ή σχεδιαστή) να επινοήσει και να 
υλοποιήσει παρεμβάσεις που θα επηρεάζουν την ευαισθητοποίηση και τις επιδόσεις, μέσω αντικειμένων, 
σημάτων, ήχων και κάθε άλλου μέσου επικοινωνίας και διακόσμησης που μπορεί να έχει αντίκτυπο στις 
επιλογές, τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των χρηστών. Μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα 
(τουλάχιστον τριών μηνών) οι μετά την παρέμβαση περιβαλλοντικές επιδόσεις της ομάδας ανθρώπων 
μπορούν να ξαναμετρηθούν, με σκοπό να εξακριβωθεί η τελική μείωση των αποβλήτων και η καθιέρωση 
νέων περιβαλλοντικών στιλ και συμπεριφορών.
Η βελτιστοποίηση μιας τέτοιας διεργασίας θα οδηγήσει στον καθορισμό τυποποιημένου προφίλ για την 
περιβαλλοντική ευθύνη των κοινοτήτων και στην ενδεχόμενη εισαγωγή ενός σήματος της ΕΕ για 
πράσινους χώρους. 
Η προθεσμία υλοποίησης του σχεδίου μπορεί να καθορισθεί σε ένα ημερολογιακό έτος: ένας μήνας για 
την προπαρασκευαστική ανάλυση, τρεις μήνες για την πρώτη αξιολόγηση, ένας μήνας για την 
προετοιμασία και υλοποίησης της δημιουργικής ενέργειας, τέσσερις μήνες για την αντίδραση των 
ανθρώπων και την προσαρμογή στα νέα στιλ, δύο μήνες για τη δεύτερη αξιολόγηση, ένας μήνας για την 
κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Ο προϋπολογισμός του έργου ισούται προς 1 εκατ. ευρώ που θα κατανεμηθεί ως εξής:
επιστημονική ανάλυση και αποτίμηση € 150.000
τεχνικές ενέργειες (μετρήσεις) € 500.000
δημιουργική ενέργεια (και υλοποίηση) € 150.000
τελική έκθεση και διάδοση € 150.000
μετακινήσεις και στέγαση € 50.000
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η σημασία του σχεδίου έγκειται στη διπλή ικανότητά του να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
αφενός και αφετέρου να φέρει στο φως μια δημιουργική πρωτότυπη διεργασία για να εκφρασθούν οι 
επιθυμητές ενέργειες μιας κοινότητας ανθρώπων, πράγμα που αναμένεται ότι θα αφήσει μονιμότερα ίχνη 
τόσο στις ατομικές όσο και στις συλλογικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 5946 === ENVI/5946 ===

Κατάθεση: Gutiérrez-Cortines Cristina, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων
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-------------------------------
Προστίθεται: 07 03 26

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Αποθεματικό

Σύνολο 850 000 850 000 850 000 850 000

Ονομασία:
Άρθρο 07 03 26 — Δοκιμαστικό σχέδιο - Περιβάλλον, εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος.Προπαρασκευαστική ενέργεια:Μελέτη του οπτικού αντικτύπου 
των κατασκευών στις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
1. - Σκοπός
Ο σκοπός της προπαρασκευαστικής ενέργειας είναι να μελετήσει τον οπτικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο στις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές προκειμένου να καθορισθούν κοινοί δείκτες, να 
προταθούν αντικειμενικά κριτήρια αποτίμησης του οπτικού αντικτύπου και της εφαρμογής της. 
2. - Εκτέλεση
Η εκτέλεση έχει ως εξής:
— Συγκριτική μελέτη των διαφόρων κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες, ως προς την ύπαρξη έννοιας του οπτικού αντικτύπου στις αστικές και φυσικές περιοχές. Εάν 
υπάρχει, εξακρίβωση των κριτηρίων και των οδηγιών για την εφαρμογή της. 
— Σύσταση ομάδας εργασίας με εμπειρογνώμονες διαφόρων χωρών και οργανισμών με σκοπό τη 
σύνταξη νομοθετικής πρότασης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτήν. 
— Ανάπτυξη κριτηρίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους κατασκευαστές έργων 
ανανεώσιμων ενεργειών και τις τοπικές αρχές όσον αφορά τις κατάλληλες θέσεις στις οποίες θα 
μπορούσαν να κατασκευασθούν αυτές οι μεγάλες εγκαταστάσεις. 
— Κατάρτιση ορισμένων οδηγιών-κατευθυντηρίων γραμμών για την ερμηνεία και εφαρμογή της οδηγίας 
για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως προς τον οπτικό αντίκτυπο, οι οποίες θα 
αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης για τη σύνταξη εγγράφου που θα χρησιμοποιηθεί από τις διοικητικές 
αρχές που θα λάβουν την απόφαση. 
3. - Ενδεικτική πρόβλεψη
— 1-2 μήνες: δημιουργία ομάδας εργασίας για τον καθορισμό του έργου και του καλύτερου μοντέλου 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή άλλων διαδικασιών που θα μπορούσαν να προταθούν σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Προηγούμενη ανάθεση της συγκριτικής μελέτης των νομοθεσιών σχετικά με 
τον οπτικό αντίκτυπο και την εκτέλεσή της στα κράτη μέλη και άλλες χώρες. 
— 3-12 μήνες: συμμετοχή των ενδιαφερομένων και εχόντων εμπειρία στα θέματα αυτά οργανισμών 
όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Unesco και άλλες πολιτιστικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και 
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ... κ.λπ.
— 13-15 μήνες: παρουσίαση των συγκριτικών μελετών και συζητήσεις σε διάφορα σεμινάρια εντός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα κράτη μέλη που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται. Συνεδριάσεις με 
εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερομένους. 
— 16-22: παρουσίαση της μελέτης και της νομοθετικής πρότασης. 
Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 49, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, 



40

Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248, 
16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η μελέτη του οπτικού αντικτύπου των διαφόρων κτιρίων και κατασκευών τόσο στις πόλεις όσο και στις 
αγροτικές περιοχές έχει ύψιστη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία οι νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα 
ανανεώσιμες ενέργειες, έχουν μεγάλο αντίκτυπο τόσο στο αστικό όσο και στο φυσικό τοπίο. Η πολιτιστική 
και περιβαλλοντική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ευαίσθητος και πεπερασμένος πόρος που χρειάζεται 
διαχείριση και προστασία.


