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SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 02 04 02 04

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

02 04 02 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 — Περιφερειακές συσπειρώσεις ΜΜΕ για μια κυκλική οικονομία
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Οι φόβοι για ελλείψεις σε μια σειρά πεπερασμένων πόρων, οι αυξανόμενες πιέσεις στους ανανεώσιμους 
πόρους, η συνακόλουθη αύξηση και οι διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς, και οι φόβοι οικονομικής 
αστάθειας και κοινωνικών ταραχών έχουν οδηγήσει διεθνώς την πολιτική ατζέντα στην ανάπτυξη και 
την υλοποίηση μέσων και μέτρων για τη χρήση των πόρων, που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της 
ικανοποίησης των αναγκών ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, χωρίς να υπονομεύονται οι 
ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Σε επίπεδο ΕΕ, περιλαμβάνεται ο οδικός χάρτης για μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, που εκδόθηκε το 2011. Ο οδικός χάρτης βασίζεται σε μια 
σειρά από προηγούμενα νομοθετικά μέτρα και πολιτικές (π.χ. οδηγία για την οικολογική σχεδίαση, 
θεματική στρατηγική για τους φυσικούς πόρους, πολιτικές για τα απόβλητα)* και παρέχει ένα πλαίσιο 
για ειδικότερες πολιτικές όπως για επανασχεδίαση των προϊόντων, και για μεγαλύτερες 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και υποκατάσταση υλικών και εξοικονόμηση πόρων.
Μολονότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, υποστηρίζεται ότι η επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας στη 
χρήση των πόρων δεν επαρκεί, δεδομένου ότι τα οφέλη όσον αφορά την απόδοση συχνά 
αντισταθμίζονται από την αύξηση της χρήσης (π.χ. φαινόμενο υποτροπής). Στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου για την τόνωση μέτρων για μια κυκλική, πράσινη οικονομία**, υπογραμμίζεται η ανάγκη
σταθεροποίησης και περαιτέρω αποσαφήνισης του θεματολογίου για την αποδοτική χρήση των 
πόρων***. Έχει αναφερθεί επανειλημμένα ότι η καθιέρωση μιας «κυκλικής οικονομίας» αποτελεί 
σημαντικό μέσο για την απεξάρτηση από τα υλικά και για αυξημένες επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση 
και υποκατάσταση υλικών. Στην Κίνα, για παράδειγμα, οι στόχοι για μια «κυκλική οικονομία» στη 
νομοθεσία της σχετικά με τις δραστηριότητες μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, κυκλοφορίας και κατανάλωσης. Σε επίπεδο ΕΕ, μολονότι υπάρχει, 
για παράδειγμα, νομοθεσία για την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας, θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
μια φιλόδοξη, συνεπής, στρατηγική σφαιρική προσέγγιση για τη μετάβαση από τη σταδιακή στη ριζική 
καινοτομία. Από την άλλη πλευρά, η κανονιστική και πολιτική αβεβαιότητα θεωρείται ότι θα μπορούσε 
να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα μιας ακμάζουσας οικολογικής και κατά μείζονα λόγο κυκλικής 
βιομηχανίας. Και τα δυνητικά οφέλη είναι τεράστια.
Σε ανάλυση που πραγματοποίησε η McKinsey για το Ίδρυμα Ellen MacArthur Foundation****, η 
καθαρή πραγματική εξοικονόμηση κόστους μιας κυκλικής οικονομίας εκτιμήθηκε σε 340 με 380 δισ. 
δολάρια ΗΠΑ ετησίως για ένα «μεταβατικό σενάριο», και σε 520 με 630 δισ. δολάρια ΗΠΑ για ένα 
«προχωρημένο σενάριο» σε επίπεδο ΕΕ έως το 2025, και τούτο μόνο για ένα μέρος της μεταποιητικής 
βιομηχανίας. Στα πρόσθετα αναμενόμενα οφέλη συμπεριλαμβάνονται η μείωση των κινδύνων αστάθειας 
των τιμών και εφοδιασμού, τα δυνητικά οφέλη για την απασχόληση, η μείωση της επιρροής των 
εξωτερικών παραγόντων και η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της οικονομίας. Για να υλοποιηθούν τα 
οφέλη αυτά, χρειάζονται τολμηρά και δημιουργικά βήματα για την εγκατάλειψη του προτύπου «παίρνω-
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φτιάχνω-ρίχνω στα σκουπίδια».
Περιγραφή του σχεδίου
Στόχοι
Μια σειρά από πρωτοπόρες επιχειρήσεις έχουν ήδη μπει στον δρόμο της κυκλικής οικονομίας. 
Περιλαμβάνονται εκείνες που υποστηρίζουν την κυκλική σχεδίαση, για παράδειγμα η προσέγγιση Cradle 
to Cradle®, καθώς και τα νέα, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα όπως η συνεργατική 
κατανάλωση*****. Το Ίδρυμα Ellen MacArthur όρισε τις ακόλουθες αρχές για μια κυκλική οικονομία: 
1) σχεδίαση με σκοπό την αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων –τα προϊόντα σχεδιάζονται για έναν 
κύκλο αποσυναρμολόγησης και επαναχρησιμοποίησης 2) Αυστηρή διαφοροποίηση αναλώσιμων και 
μακρόβιων προϊόντων –τα αναλώσιμα πρέπει να επιστρέφονται με ασφάλεια στη βιόσφαιρα ενώ τα 
μακρόβια ακολουθούν διαφορετικούς κύκλους συντήρησης για την επαναχρησιμοποίηση/αναδιανομή 
στο τελικό στάδιο της ανακύκλωσης 3) Η ενέργεια για την τροφοδοσία των διαφόρων κύκλων θα πρέπει 
να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές από τη φύση της.
Ένα αρχικό σχέδιο συνεργατικής συμμετοχής από διάφορους τομείς σε τοπικό και σε περιφερειακό 
επίπεδο μπορεί να προσφέρει εμπειρικά στοιχεία για την τελική υλοποίηση της ιδέας και να αποτελέσει 
σημαντική δοκιμή και περίπτωση για μελέτη ώστε να επανακαθοριστούν τα κυκλικά βήματα. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τοπικές συσπειρώσεις 
μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικούς τομείς εκκίνησης.
Οι ακόλουθες προκλήσεις έχουν προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα σημαντικές προς αντιμετώπιση******. Η 
εμπειρική τους ανάλυση αντιπροσωπεύει συνεπώς βασικούς στόχους του προτεινόμενου δοκιμαστικού 
σχεδίου:
- Το υπάρχον ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό και πολιτικό πλαίσιο μπορεί να είναι καθοριστικό για 
την προώθηση της γρήγορης μετάβασης ή να θέτει προκλήσεις που μπορεί να εμποδίσουν την 
επιτυχημένη εφαρμογή. Παρέχουν τα προγράμματα πολιτικής και τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
επαρκή στήριξη; Στόχος είναι η διερεύνηση των κανονιστικών και πολιτικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και των μέσων που μπορεί να προσφέρουν κίνητρα για ριζική 
καινοτομία.
- Υπάρχουσες βιομηχανικές πρωτοβουλίες, όπως το εθνικό πρόγραμμα βιομηχανικής συμβίωσης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν οδηγήσει σε εξοικονομήσεις ενέργειας και αποδοτική χρήση των πόρων, 
αλλά θεωρείται ότι σπάνια αμφισβήτησαν τα θεμελιώδη σχήματα παραγωγής και κατανάλωσης. Μια 
πλατφόρμα που υποστηρίζει τη συλλογή και την κοινή χρήση δεδομένων, τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών και την προώθηση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων έχει αποφασιστική σημασία για την 
οργάνωση και τη συμμετοχή ευρύτερου φάσματος βιομηχανικών τομέων και πολλών διαφορετικών 
εταιριών. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο εκκίνησης για την περαιτέρω βάθυνση και 
επιτάχυνση της προόδου.
- Για τη γεφύρωση των υπαρχόντων χασμάτων γνώσης θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί η συνεργασία 
μεταξύ του τομέα της τεχνολογίας υλικών, των σχολών σχεδίασης και των επιχειρήσεων, για να 
διευκολυνθεί η περαιτέρω μεταφορά γνώσης.
- Χρειάζεται επίσης τεκμηρίωση των αποτυχιών και των επιτυχιών στην υλοποίηση της κυκλικής 
οικονομίας, για να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργία αξίας από 
αυτήν, ενώ πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι μελλοντικές προκλήσεις.
- Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν χαμηλή διαθεσιμότητα, ποιότητα και 
συνέπεια στα δεδομένα και τις πληροφορίες στα διάφορα βήματα προς μια κυκλική οικονομία. Είναι 
πιθανότερο να συναντήσουν έντονες πιέσεις και ενδεχομένως υψηλό κόστος συναλλαγών (π.χ. 
ικανότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων). Μολονότι υπάρχουν αρχικές πλατφόρμες ανταλλαγής, π.χ. η Circular 
Economy 100 του Ιδρύματος Ellen Mac Arthur, αυτές τείνουν να επικεντρώνονται στις μεγάλες 
επιχειρήσεις ή σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο, οι ΜΜΕ να αρχίσουν σε ένα στάδιο 
στο οποίο μεγάλα τμήματα της νεοεμφανιζόμενης αγοράς να έχουν ήδη διαμορφωθεί από λίγες μεγάλες 
επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι ΜΜΕ θεωρούνται ουσιαστικές για την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης, 
λόγω του ρόλου τους ως κόμβων καινοτομίας και των ευκαιριών απασχόλησης που προσφέρουν.
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Η πορεία προς τα εμπρός
Ως τώρα, τα υπάρχοντα (δοκιμαστικά) σχέδια που αφορούσαν την έννοια της κυκλικής οικονομίας 
επικεντρώνονταν κυρίως στο κλείσιμο κύκλων σε σχέση με μέταλλα και ορυκτά. Στο ψήφισμά του της 
24ης Μαΐου 2012 σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους*******, στο τμήμα 
που αφορούσε το φυσικό κεφάλαιο και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων, προκειμένου να καταρτίσει κατάλληλα κριτήρια και να θέσει σε εφαρμογή δοκιμαστικά σχέδια 
για διάφορους πόρους, για παράδειγμα για τον φωσφόρο, με στόχο την επίτευξη κυριολεκτικά 100% 
επαναχρησιμοποίησης έως το 2020 και να βελτιστοποιήσει τη χρήση και την ανακύκλωσή τους, και 
τονίζει ότι αυτά τα δοκιμαστικά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΕ.
Με βάση το ανωτέρω αίτημα και την περιγραφή των κύριων στόχων, το προτεινόμενο δοκιμαστικό 
σχέδιο θα έχει ως στόχο τη συγκρότηση 2-3 συσπειρώσεων με τη συμμετοχή φάσματος επιχειρήσεων 
από διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Εδώ περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που προσφέρουν τόσο 
αναλώσιμα όσο και μακρόβια στοιχεία, προκειμένου να πάρουν την πρωτοβουλία να προχωρήσουν ένα 
βήμα πιο πέρα από την απλή εξέταση επιμέρους υλικών. Για να καταστεί αυτό δυνατόν, το έργο θα 
πρέπει να προσφέρει πείρα στην οργανωτική αλλαγή αλλά και τις πιο σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις. 
Το πρώτο μπορεί να υποστηριχτεί με την παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης αλλαγών και 
οργανωτικής ανάπτυξης, και το τελευταίο με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με επιστημονικά 
ιδρύματα και κέντρα καινοτομίας, συνεργασίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
Στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις θα περιλαμβάνονται κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να 
διερευνηθούν το υψηλό ενδεχομένως κόστος συναλλαγών, η ικανότητα και οι ανάγκες σε δεξιότητες, ενώ 
παράλληλα θα αξιοποιείται η ισχύς τους στην καινοτομία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 
συσπειρωμένες σε περιφερειακό επίπεδο, και παράλληλα ενεργές περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ώστε 
να είναι δυνατή η μελέτη των διαφόρων εθνικών κανονιστικών και πολιτικών πλαισίων. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει με την επικέντρωση σε ΜΜΕ παραμεθόριων περιοχών, όπως η ευρωπεριφέρεια 
Τιρόλου - Νότιου Τιρόλου - Τρεντίνου********.
Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα περιλαμβάνουν πραγματικές και εικονικές πλατφόρμες που θα 
αναπτυχθούν, ειδικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια για την προώθηση της ανταλλαγής 
σχετικών δεδομένων, βέλτιστες πρακτικές και κοινοχρησία δεξιοτήτων. Θα συγκροτηθούν διάφορες 
ομάδες εργασίας με στόχο την εξειδικευμένη επεξεργασία των διαφόρων φάσεων μιας κυκλικής 
οικονομίας, που θα δοκιμαστούν με την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων ή επιχειρηματικών μοντέλων 
συνεργατικής κατανάλωσης. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα συνδεθεί επίσης με πρωτοβουλίες παγκόσμιας 
κλίμακας, όπως η Circular Economy 100 ή η πλατφόρμα Social Innovation Europe, για την προώθηση 
συνεργειών μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων και διασυνδεδεμένων εκδηλώσεων.
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη ενός οργανωτικού σχεδίου για την υποστήριξη 
μελλοντικών σχετικών πρωτοβουλιών.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011) EU Natural Resources policy: Signposts 
on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy. Institute for European 
Environmental Policy (IEEP).
**Συμβούλιο της ΕΕ (2012). Συμπεράσματα για τον καθορισμό του πλαισίου για ένα έβδομο ενωσιακό 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. 3173ή σύνοδος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος.
***Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012). Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs. IEEP Policy Paper Sept. 2012.
****Ellen MacArthur Foundation (2012) Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition. United Kingdom.
*****Περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες όπως Caruso, για την κοινοχρησία αυτοκινήτων, μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα για τη συνεργασία κατόχων και χρηστών αυτοκινήτων:Στον ακόλουθο δικτυακό τόπο 
παρατίθεται εξαντλητικός κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 
πεδίο.
******Hislop H. and Hill. J. (2011). Reinventing the wheel: a circular economy for resource security. 
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Green Alliance, United Kingdom & Preston F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular 
Economy. Briefing Paper 2012/2. Chatham House, United Kingdom.
*******Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Μαΐου 2012, για μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους (2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Μολονότι υπάρχουν πρωτοβουλίες για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, θεωρείται ότι δεν 
υπάρχει μια φιλόδοξη, συνεπής, στρατηγική σφαιρική προσέγγιση για τη μετάβαση από τη σταδιακή στη 
ριζική καινοτομία. Η κανονιστική αβεβαιότητα θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα μιας 
ακμάζουσας κυκλικής βιομηχανίας. Ένα δοκιμαστικό σχέδιο για συνεργασία μεταξύ διαφόρων κλάδων σε 
τοπικό επίπεδο μπορεί να προσφέρει εμπειρική γνώση για τη μετάβαση από την αντίληψη «παίρνω-
φτιάχνω-ρίχνω στα σκουπίδια», σε μια οικονομία σε βρόχους. Μπορεί να αποτελέσει σημαντική περίπτωση 
για μελέτη ώστε να επανακαθοριστούν τα κυκλικά βήματα

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

Σχέδιο τροπολογίας 6312 === ENVI/6312 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 07 02 07

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Δημιουργία περιφερειακού κέντρου προηγμένης ανακύκλωσης αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην περιοχή των Βαλκανίων. Θα δώσει έμφαση στην ανάγκη για ανάπτυξη 
φιλικής προς το περιβάλλον υποδομής που θα προσφέρει επίσης οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στις 
τοπικές οικονομίες. Τα οφέλη αυτά μπορούν να μετατραπούν σε κέρδος για τις τοπικές κοινωνίες, με τη 
δημιουργία βιωσιμότερων θέσεων εργασίας, και για τη βιομηχανία, που θα αποκτήσει με το κέντρο 
ανακύκλωσης καλύτερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες τόσο στην περιφέρεια όσο και στην ΕΕ. Το σχέδιο θα 
αποτελέσει βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της περιφερειακής συνοχής και συνεργασίας στην 
περιφέρεια των Βαλκανίων, και σημαντική πηγή δευτερογενών πρώτων υλών για τη βιομηχανία στην 
ΕΕ, προωθώντας έτσι τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ένωσης για βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των 
υλικών πόρων, μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις εισαγωγές ορισμένων πρώτων υλών από τρίτες χώρες, 
και μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
Νομικές βάσεις:
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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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επιπλέον των πλεονεκτημάτων που προσφέρει για το περιβάλλον, το κέντρο ανακύκλωσης θα συμβάλει 
επίσης στην ενίσχυση των περιφερειακών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος 
τύπος συνεργασίας θα βοηθήσει την ένταξη επίσημων υποψήφιων χωρών στην ΕΕ, με την ενσωμάτωσή 
τους στις ενωσιακές πρακτικές, διαδικασίες και δίκτυα διαχείρισης αποβλήτων. Το σχέδιο θα προωθήσει 
περαιτέρω την οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτική συνεργασία, καθώς και την ανταλλαγή γνώσης και 
τεχνολογίας με στρατηγικούς εταίρους όπως η Τουρκία, και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ευημερία και 
βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιφέρεια.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6306 === ENVI/6306 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 07 02 77 26

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 02 77 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 – Περιβαλλοντική αποκατάσταση και αναδάσωση περιοχών που επλήγησαν από την 
ασθένεια του νηµατώδους σκώληκα των κωνοφόρων ή άλλα χωροκατακτητικά είδη
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο πρέπει να αποτελέσει μέσο για την αποκατάσταση σε περιβαλλοντικό 
επίπεδο και την αναδάσωση περιοχών που επλήγησαν από φυτικά χωροκατακτητικά είδη και ασθένειες 
όπως ο νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων. Προορίζεται για τη συμπλήρωση ενεργειών που ήδη 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο ορισμένων γραμμών του προϋπολογισμού και την παρέμβαση κατά τη φάση 
που ακολουθεί τον έλεγχο για παθογόνους οργανισμούς /χωροκατακτητικά είδη: τη φάση της 
αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών.
Φάσεις του σχεδίου:
 1. Εντοπισμός των ζωνών που επλήγησαν σε κάθε περιοχή·
2. Εντοπισμός των στρατηγικών αποκατάστασης των πληγεισών δασικών ζωνών·
3. Ανάλυση των ορθών πρακτικών και των περιπτώσεων επιτυχούς αντιμετώπισης·
4. Στήριξη, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, σχεδίων για την αποκατάσταση των δασικών 
εκτάσεων που επλήγησαν·
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
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Το πιλοτικό αυτό σχέδιο πρέπει να αποτελέσει μέσο για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την 
αναδάσωση περιοχών που επλήγησαν από φυτικά χωροκατακτητικά είδη και ασθένειες, όπως ο νηματώδης 
σκώληκας των κωνοφόρων. Το πιλοτικό αυτό σχέδιο πρέπει να αποτελέσει μέσο για την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση και την αναδάσωση περιοχών που επλήγησαν από φυτικά χωροκατακτητικά είδη και 
ασθένειες, όπως ο νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων. a da recuperação das áreas afectadas.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6307 === ENVI/6307 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 07 02 77 26

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 02 77 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 – Συνεργασία για τον καθορισμό μιας κοινής μεθοδολογίας και των ελάχιστων 
απαιτήσεων για την χαρτογράφηση των κινδύνων και της επικινδυνότητας
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το πιλοτικό σχέδιο έχει ως στόχο τη συγκρισιμότητα και τη δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων που 
αφορούν την χαρτογράφηση των κινδύνων και της επικινδυνότητας μέσω της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών.
Η πρόταση σχεδίου προέκυψε από ιδέα που περιέχεται στην Έκθεση Ferreira για την πρόληψη φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών, συγκεκριμένα από την πρόταση για δημιουργία ενός δικτύου 
αποτελούμενου από εκπροσώπους των διαφόρων αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών όλων των κρατών 
μελών, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, με αρμοδιότητες όσον αφορά τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, τον χωροταξικό σχεδιασμό 
και τη χαρτογράφηση και τη διαχείριση των κινδύνων·
Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί ειδικότερα :
1. Στη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με την χαρτογράφηση των κινδύνων και της 
επικινδυνότητας·
2. στη μελέτη ενδεχόμενης κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων για τη χαρτογράφηση της 
επικινδυνότητας και των κινδύνων·
3. με αφετηρία τις μελέτες και το έργο που θα έχει επιτελέσει το δίκτυο στο οποίο θα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του γεωργικού τομέα, την ακρόαση του UNEP και κοινωνικών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που παρεμβαίνουν στον τομέα καθώς και άλλων φορέων που έχουν στενή σχέση με τη γη, 
να προτείνει μία κοινή μεθοδολογία για την χαρτογράφηση της επικινδυνότητας και των κινδύνων.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το πιλοτικό σχέδιο έχει ως στόχο τη συγκρισιμότητα και τη δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων που 
αφορούν την χαρτογράφηση των κινδύνων και της επικινδυνότητας μέσω της συνεργασίας μεταξύ των 
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κρατών μελών.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6308 === ENVI/6308 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 07 02 77 26

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 02 77 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 — Προστασία των πηγαίων υδάτων και αποκατάσταση των σχετικών υποδομών σε 
αγροτικές ζώνες
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο να προωθήσει την προστασία των πηγαίων υδάτων σε 
αγροτικές περιοχές και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας σε ορισμένες 
περιόδους του έτους, κυρίως για γεωργικούς σκοπούς, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση 
των υδάτων που χάνονται τον χειμώνα, με τη συλλογή τους, ώστε να χρησιμοποιούνται το καλοκαίρι στη 
γεωργία και για κατανάλωση από τον πληθυσμό, σε κρήνες και δημόσιες δεξαμενές
Φάσεις του προγράμματος:
1. μελέτη για ενδεχόμενο καθορισμό κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων για την προστασία 
των πηγαίων υδάτων·
2. με αφετηρία τις μελέτες που θα διενεργηθούν και το έργο συλλογής δεδομένων που θα επιτελεστεί, θα 
ξεκινήσει η φάση εκπόνησης των προγραμμάτων προστασίας και αποκατάστασης των πηγαίων υδάτων.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο την προστασία των πηγαίων υδάτων και την αποκατάσταση των 
σχετικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, και την εξασφάλιση του εφοδιασμού με νερό για την γεωργία 
κατά τις περιόδους ξηρασίας καθώς και την αποκατάσταση των δημόσιων κρηνών και δεξαμενών

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

Σχέδιο τροπολογίας 6309 === ENVI/6309 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 07 02 77 26

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000



10

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποθεματικό

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

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Κίνητρο για την εγκατάσταση του πληθυσμού στην ύπαιθρο – Καταπολέμηση της 
απερήμωσης
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως σκοπό να ευνοήσει την εγκατάσταση του πληθυσμού στην 
ύπαιθρο. Επίσης, να κατανοηθούν καλύτερα οι παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν την εδραίωση του 
πληθυσμού. Στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, σε τοπικό και 
σε περιφερειακό επίπεδο, για την εδραίωση των πληθυσμών στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβανομένου του 
εντοπισμού των αναγκών και των δυνατοτήτων σε κάθε τόπο/περιοχή. 
Φάσεις του σχεδίου:
1. Συλλογή πληροφοριών στα κράτη μέλη σχετικά με τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται για να 
ευνοηθεί η πραγματική εδραίωση των πληθυσμών στην ύπαιθρο (θα ζητηθούν οι γνώμες των 
πληθυσμών και διαφόρων τοπικών φορέων και αρχών)·
2. εντοπισμός των προβλημάτων και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής, εν όψει αυτού του στόχου·
3. ανάλυση των ορθών πρακτικών και των περιπτώσεων επιτυχούς αντιμετώπισης·
4. σχεδιασμός προγραμμάτων, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, για την εγκατάσταση των 
πληθυσμών στην ύπαιθρο.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η εγκατάσταση των πληθυσμών στην ύπαιθρο έχει τεράστια σημασία για την εξασφάλιση της εδαφικής 
συνοχής, την αναχαίτιση της απερήμωσης και της εγκατάλειψης της γεωργίας, για την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Το σχέδιο αυτό 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, σε τοπικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο, για την εγκατάσταση των πληθυσμών στην ύπαιθρο.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6310 === ENVI/6310 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 07 02 77 26

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

07 02 77 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:
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Δοκιμαστικό σχέδιο — Μελέτη αξιολόγησης και σκοπιμότητας «Για οχηματαγωγά πλοία μηδενικών 
εκπομπών»
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Σκοπός του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η αξιολόγηση της εξέλιξης και της δυνατότητας υλοποίησης, 
καθώς και η κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας για οχηματαγωγά πλοία μηδενικών εκπομπών, τα οποία 
θα χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως υδρογόνο σε κυψέλες καυσίμου
Παρόλο που η χρήση κυψέλων καυσίμου με στοιχεία υδρογόνου ως πηγής ενέργειας έχει αποδειχτεί 
αποτελεσματική για μικρότερα μέσα μεταφοράς, για τα μεγάλα οχηματαγωγά πλοία (πχ πλοία RoPax) 
πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες υλοποίησης. Η εκπόνηση 
μελέτης αξιολόγησης και σκοπιμότητας για αυτόν τον τρόπο μεταφοράς και εκτέλεσης δρομολογίων θα 
προσφέρει μια σαφέστερη αποτίμηση των κινδύνων και των ευκαιριών όσον αφορά τη χρήση υδρογόνου 
ως καυσίμου μεταφορών και τη χρήση κυψέλων καυσίμου ως μετατροπέων ενέργειας στα οχηματαγωγά 
πλοία.
Η μελέτη αξιολόγησης και σκοπιμότητας πρέπει να εστιαστεί κυρίως στις δυνατότητες χρήσης της 
πλεονάζουσας ενέργειας από τη νυχτερινή λειτουργία των σταθμών αιολικής ενέργειας για την παραγωγή 
καυσίμου υδρογόνου, το οποίο στη συνέχεια θα προσφέρει ενέργεια για την κίνηση σκαφών και για την 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για υπηρεσίες επί του σκάφους. Πρέπει επίσης να εξεταστούν οι 
συνδυασμένες πηγές ενέργειας, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες και τα στροφεία Flettner επί του σκάφους, τα 
οποία τροφοδοτούν το σκάφος με πρόσθετη ενέργεια, με γενικό στόχο τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, θείου και αζώτου.
Για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων υλοποίησης, η αξιολόγηση πρέπει να επικεντρωθεί στις 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις υποδομής και τις 
φυσικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικού εφοδιασμού με ενέργεια από εναλλακτικές 
πηγές (κυρίως από σταθμούς αιολικής ενέργειας), καθώς επίσης τους τόπους τεχνογνωσίας και την 
ύπαρξη σχετικών τεχνολογικών κέντρων και πιθανών εταίρων του ιδιωτικού τομέα. Σε πρώτο στάδιο 
πρέπει να πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση των κατάλληλων τοποθεσιών, προκειμένου να εντοπιστούν 
δυνητικές και βέλτιστες διαδρομές για υπηρεσίες οχηματαγωγών μηδενικών εκπομπών στην ΕΕ.
Η μελέτη αξιολόγησης και σκοπιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των αναγκαίων 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τα υβριδικά μέσα, τους συσσωρευτές, τις κυψέλες καυσίμων 
και τους τύπους καυσίμων στην πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα όταν οι τεχνολογίες είναι επαρκώς ώριμες, αλλά και για την απόκτηση πείρας και 
την πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης
Επιπλέον, η ανάλυση της αγοράς για καθορισμένες διαδρομές θα μπορούσε να προσφέρει μια σαφέστερη 
εικόνα όσον αφορά το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας των οχηματαγωγών μηδενικών εκπομπών, 
καθώς και να αξιολογήσει κατά πόσον οι υπηρεσίες οχηματαγωγών, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα 
είναι οικονομικά βιώσιμες υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα μπορούσε να έχει προβλεπόμενη διάρκεια 1 ή 2 έτη, με επιλογή 1 ή 2 
κατάλληλων δρομολογίων οχηματαγωγών.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Παρόλο που οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν το πλέον αποδοτικό μέσο μεταφοράς σε σχέση με τους 
μεταφερόμενους όγκους, μετά από δεκαετίες ελλιπών ρυθμίσεων διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες 
σχεδιασμού βιώσιμων τεχνολογιών συγκριτικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Η ανάγκη για μετάβαση σε 
εναλλακτικά καύσιμα αναφέρθηκε πρόσφατα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρή ενέργεια 
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για τις μεταφορές: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική εναλλακτικών καυσίμων: (COM (2013) 17 τελικό). Οι 
στόχοι των μελλοντικών μεταφορών είναι πολλαπλοί: η περιβαλλοντική και κλιματική κατάσταση απαιτεί 
την ανάληψη δράσης και, παράλληλα, πρέπει να τερματιστεί η εξάρτηση των μεταφορών της ΕΕ από το 
πετρέλαιο

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

Σχέδιο τροπολογίας 6313 === ENVI/6313 ===

Κατάθεση: Gerben-Jan Gerbrandy, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 07 02 77 26

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αξιοποίηση των μικτών αποβλήτων
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Μικτά απόβλητα: μια πολύ σημαντική πηγή πόρων στην Ευρώπη.
Η ανακύκλωση αποβλήτων αποτελεί σημαντικό πυλώνα του θεματολογίου για την ενεργειακή απόδοση. 
Ωστόσο, η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη είναι περιορισμένη και έχει αναπτυχθεί 
σημαντικά σε λίγα μόνο κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να μένει σήμερα αναξιοποίητο τεράστιο δυναμικό 
ανακτήσιμων πόρων. Μολονότι στην Ευρώπη δίνεται σήμερα μεγάλη έμφαση στα αστικά στερεά 
απόβλητα (ΑΣΑ), αυτά αποτελούν μικρό ποσοστό μόνο του συνόλου των διαθέσιμων αποβλήτων. Στεγνά 
μικτά απόβλητα όπως τα απόβλητα από επαγγελματική και βιομηχανική δραστηριότητα, τα ογκώδη 
οικιακά απόβλητα και τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΚΚ) περιέχουν πολύ 
περισσότερους πόρους που μπορούν να εξαχθούν ακόμα πιο εύκολα από ό,τι από υγρά ΑΣΑ. Από τους 
συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων, τα ΑΚΚ είναι πολύ σημαντικά λόγω του όγκου τους (αναλογεί στο 
1/3 του συνόλου των αποβλήτων στην ΕΕ) και του στόχου που έχει τεθεί γι’ αυτά στην οδηγία πλαίσιο 
για τα απόβλητα (ανακύκλωση κατά 70%).
Η ανάπτυξη ανακύκλωσης ΑΚΚ (αλλά και για οποιονδήποτε τύπο αποβλήτων) ακολουθεί μια 
συγκεκριμένη «γενική» διαδρομή, όπως φαίνεται από το ιστορικό των χωρών που έχουν μεγάλη 
απόδοση. Τούτο σημαίνει ότι μπορούν να προσδιοριστούν γενικοί μηχανισμοί ανακύκλωσης και να 
περιγραφούν βέλτιστες πρακτικές. Με βάση την πείρα 30 ετών ανακύκλωσης σε ορισμένα κράτη μέλη, 
θα διατεθούν στα κράτη μέλη που βρίσκονται ακόμα στα σπάργανα πρότυπα και κατευθυντήριες 
γραμμές. Είναι επίσης αναγκαίο να τονωθεί η ανακύκλωση στην Ευρώπη με τη μεταφορά γνώσης και 
εμπειρογνωσίας.
Τα σημαντικά στοιχεία στην ανακύκλωση είναι για παράδειγμα ο καλός έλεγχος της ροής αποβλήτων και 
η διασφάλιση ποιότητας. Ο κλάδος της ανακύκλωσης και οι αρμόδιες αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν αναπτύξει εργαλεία για τούτο, για παράδειγμα ένα σύστημα που ονομάζεται Tracemat (ανίχνευση 
υλικών) και συστήματα διασφάλισης ποιότητας συμπεριλαμβανομένων της δοκιμής και της 
πιστοποίησης.
Πρέπει να αναπτυχθεί η ανακύκλωση των μικτών στερεών αποβλήτων. Τα χρήσιμα υλικά, όπως το ξύλο 
και το πλαστικό, μπορούν να ανακτηθούν και να δοθούν, μετά από επεξεργασία, για νέα χρήση. Οι 
μονάδες ανακύκλωσης θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία ΑΣΑ, αν 
διαχωριστεί από την αρχή το στερεό μέρος. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας διαλογής προσφέρεται 
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στα κράτη μέλη ως δυνατότητα για την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ ανακύκλωσης και 
αποτέφρωσης.
Στόχος
Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ΑΚΚ 
και σε σχέση με τα μικτά στεγνά απόβλητα, με την αποτελεσματική μεταφορά γνώσης και 
εμπειρογνωσίας. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας πλαισίου 
για τα απόβλητα. Ο κύριος παράγοντας επιτυχίας συνίσταται στη συμμετοχή της ίδιας της βιομηχανίας 
ανακύκλωσης. Οι ειδικοί της διαθέτουν τη γνώση που τους καθιστά τους πλέον ενδεδειγμένους φορείς 
αυτής της εμπειρογνωσίας και γνώσης. Ειδικότερα, το σχέδιο έχει ως στόχο την έναρξη, στην κατάλληλη 
βάση, της ανακύκλωσης ΑΚΚ (σε τρεις περιφέρειες) σε τρία κράτη μέλη. Η πείρα του παρελθόντος θα 
χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τα κράτη μέλη στα οποία ο συγκεκριμένος τύπος ανακύκλωσης δεν έχει 
εφαρμοστεί ακόμα. Όπως συμβαίνει και με άλλα στεγνά μικτά απόβλητα, οι περιπτώσεις επιτυχίας θα 
αναλυθούν και θα αναπτυχθούν σχέδια προς εφαρμογή σε άλλα κράτη μέλη. Η ανακύκλωση αυτή θα 
τεθεί σε εφαρμογή (σε μία περιφέρεια) σε ένα κράτος μέλος.
Ένα βασικό ζητούμενο του σχεδίου είναι η επίδειξη της επιτυχημένης εφαρμογής των πρώτων βημάτων 
για την ανακύκλωση ΑΚΚ σε επιλεγμένες περιφέρειες στην Ευρώπη. Για τούτο, απαιτείται να 
συμφωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις περιφέρειες αυτές σε ένα σχέδιο εφαρμογής. Το σχέδιο αυτό 
καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Οι ενέργειες 
αυτές θα αντανακλούν ως επί το πλείστον τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί με βάση την 
πείρα από τα κράτη μέλη που διακρίνονται στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν στις 
ενέργειες και για κάθε ενέργεια ορίζονται τα συμμετέχοντα μέρη. Τα βασικά ζητήματα είναι η αξιόπιστη 
ανίχνευση αποβλήτων και ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων που ανακυκλώνονται.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ανακύκλωση αποβλήτων αποτελεί σημαντικό πυλώνα του θεματολογίου για την ενεργειακή απόδοση. 
Ωστόσο, η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη είναι περιορισμένη και έχει αναπτυχθεί σημαντικά 
σε λίγα μόνο κράτη μέλη. Το παρόν σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ανακτήσιμοι πόροι.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6302 === ENVI/6302 ===

Κατάθεση: Riikka Pakarinen, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 
Anneli Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 09 04 04

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Λύσεις για ευημερία και υγειονομική περίθαλψη σε ένα δίκτυο FTTHανοιχτής 
πρόσβασης
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Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πρόταση δοκιμαστικού σχεδίου έχει ως στόχο τη δοκιμή εφαρμογών ευημερίας και υγειονομικής 
περίθαλψης σε δίκτυα FTTH ανοιχτής πρόσβασης. Η μελλοντική παροχή υπηρεσιών ευημερίας και 
υγειονομικής περίθαλψης θα βασίζεται σε λύσεις FTTH, η δε υλοποίηση πλήρων λύσεων eHealth υψηλής 
ταχύτητας θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ.
Το σχέδιο θα διερευνήσει, θα εντοπίσει και θα δοκιμάσει νέες και υπάρχουσες εφαρμογές eHealth για τη 
βελτίωση της φορητότητας και της χρηστικότητας των υπηρεσιών. Το σχέδιο αποσκοπεί, για 
παράδειγμα, στην αξιολόγηση της χειραφέτησης των ασθενών και της ικανότητας των επαγγελματιών 
του τομέα της ευημερίας και της υγειονομικής περίθαλψης να μοιράζονται ψηφιακά πληροφορίες για 
τους ασθενείς. Τα δίκτυα FTTH ανοιχτής πρόσβασης έχουν τη δυνατότητα για την παροχή μιας σειράς 
λύσεων eHealth, όπως διαχείρισης προσωπικών δεδομένων υγείας, κατ’ οίκον παρακολούθησης 
ασθενών, αποστολής ακτινογραφιών από το κεντρικό νοσοκομείο σε ιατρικά κέντρα αγροτικών 
περιοχών, και τηλεφυσιοθεραπείας.
Το σχέδιο θα υλοποιηθεί στις αγροτικές περιοχές με δίκτυα μεγάλης απόστασης και με ήδη υπάρχοντα 
συνεργατικά δίκτυα FTTH που λειτουργούν με βάση την αρχή της πραγματικά ανοιχτής πρόσβασης. 
Ένα τέτοιο δίκτυο υπάρχει για παράδειγμα στην νότια Οστροβοθνία. Οι αγροτικές περιοχές, δεδομένου 
ότι βρίσκονται μακριά από τους παρόχους υπηρεσιών και αντιμετωπίζουν δημογραφικά προβλήματα, θα 
πρέπει να αποτελούν πρωτεύοντα στόχο κατά την παροχή ηλεκτρονικών λύσεων ευημερίας και 
υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον.
Η FTTH είναι η πλέον προηγμένη τεχνολογία για την υποστήριξη ειδικών εφαρμογών παροχής 
υπηρεσιών ευημερίας και υγειονομικής περίθαλψης με γρήγορες συμμετρικές συνδέσεις και γρήγορη 
απόκριση, ιδιαίτερα με την παροχή υψηλών ταχυτήτων τόσο για λήψη όσο και για αποστολή. Το 
σημαντικότερο, το μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης επιτρέπει σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν μέσω του ίδιου οπτικού καλωδίου. Ο θεμιτός αυτός ανταγωνισμός 
θεωρείται ότι βελτιώνει την προώθηση των υπηρεσιών, την οικονομικότητα και την προσβασιμότητα.
Η πρόταση αυτή είναι μοναδική και δεν είναι περιττή ούτε έρχεται σε σύγκρουση με οποιοδήποτε εθνικό 
ή ενωσιακό πρόγραμμα. Η παρούσα πρόταση δεν εστιάζεται στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, και 
συνεπώς δεν αλληλεπικαλύπτεται με υπάρχοντα εθνικά ή ενωσιακά προγράμματα ανάπτυξης 
ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη.
Η διάρκεια του δοκιμαστικού αυτού σχεδίου είναι διετής.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται μέριμνα κατ’ οίκον και ζητούν υπηρεσίες eHealth αυξάνεται σε 
ολόκληρη την ΕΕ, και ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι λύσεις πληροφορικής στα δίκτυα FTTH μπορούν να προσφέρουν 
τακτική παρακολούθηση και βοήθεια στην επικοινωνία για όσους τα χρειάζονται. Οι ηλεκτρονικές λύσεις 
μπορούν να μειώσουν το κόστος, να εξασφαλίσουν μέριμνα, να προλάβουν μελλοντικές ασθένειες και να 
ενθαρρύνουν υγιεινότερο τρόπο ζωής, υποστηρίζοντας την ευημερία. Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο είναι 
πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης eHealth και θα μπορούσε να αποτελέσει καλό 
πρακτικό παράδειγμα ανάπτυξης λύσεων eHealth υψηλής ταχύτητας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Σχέδιο τροπολογίας 6301 === ENVI/6301 ===

Κατάθεση: Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 17 03 09

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 09 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 — Ευρωπαϊκή δράση για υγιές σχολικό περιβάλλον
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκή δράση για υγιές σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνει μια σύνθετη, 
ενεργή έρευνα για την υγεία των παιδιών και το σχολικό περιβάλλον. Περιλαμβάνονται –μεταξύ άλλων-
ανάλυση των επιπτώσεων των δομικών υλικών και άλλων προϊόντων στα σχολεία, των μεταφορών και 
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα κοντά σε σχολεία, και της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης η 
ευαισθητοποίηση για τη μείωση των υγειονομικών κινδύνων στα παιδιά.
Στόχοι του δοκιμαστικού σχεδίου:
Το δοκιμαστικό σχέδιο προορίζεται για την αξιολόγηση
- των βαθιών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ποιότητας του αέρα μέσα στα κτίρια και του ατμοσφαιρικού 
αέρα και της υγείας των παιδιών·
- των σημαντικών επιπτώσεων στην υγεία από τα δομικά υλικά και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 
στα σχολεία·
- των επιπέδων άνεσης και του εξαερισμού των κτιρίων, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η 
αλληλεξάρτηση των πηγών/αιτίων της ρύπανσης και των επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών· και
- ο συνδυασμός φυσικών, χημικών και βιολογικών πηγών ρύπανσης του αέρα μέσα στα κτίρια.
Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών, το δοκιμαστικό σχέδιο
- θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε σχέση με την 
ποιότητα του αέρα στους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της ρύπανσης του 
ατμοσφαιρικού αέρα·
- θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση 
στα σχολεία.
Ημερομηνία έναρξης του σχεδίου: 01.01.2014
Ημερομηνία περάτωσης του σχεδίου: 31. 12. 2015
Αποτέλεσμα του δοκιμαστικού σχεδίου:
Το αποτέλεσμα του δοκιμαστικού σχεδίου θα είναι τα «Μέσα για υγιεινά σχολεία στην Ευρώπη», ένας 
πολύτιμος πόρος που θα συμβάλει στη σημαντική μείωση των κινδύνων για την υγεία μεταξύ των 
μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλουν σε μια ολοκληρωμένη 
νέα γνώση και θα προσφέρουν στις τοπικές αρχές και στα ευρωπαϊκά σχολεία μέσα διαχείρισης 
κινδύνου.
Τα αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης μελέτης θα υποστηρίξουν επίσης την πολιτική για το 
περιβάλλον και την υγεία, προκειμένου να προστατευτούν οι σημερινοί νέοι και οι μελλοντικές γενιές από 
ευρύ φάσμα αναπνευστικών προβλημάτων και να προωθηθεί η διά βίου υγεία και ευημερία. Το σχέδιο θα 
συμβάλει στην καλύτερη διακυβέρνηση στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας, με τη 
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διευκόλυνση ανταλλαγών πείρας και την οργάνωση κατάρτισης για περιβαλλοντικά και υγειονομικά 
ιδρύματα και αρχές.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα παιδιά και οι νέοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους μέσα στην εβδομάδα στα σχολικά 
κτίρια, και είναι συνεπώς εκτεθειμένοι ιδιαίτερα σε προβλήματα που πηγάζουν από την κακή ποιότητα του 
αέρα στους εσωτερικούς χώρους, που μπορεί κάλλιστα να είναι επιβλαβή στην περίπτωση μαθητών που 
υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα. Δεδομένου ότι το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος του ατμοσφαιρικού 
αέρα, είναι σημαντικό να παρακολουθηθεί το σχολικό περιβάλλον σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και να 
αποκτηθεί γνώση που θα βοηθήσει στη βελτίωση του αέρα στους κλειστούς χώρους και συνεπώς στη 
βελτίωση της υγείας των παιδιών.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6300 === ENVI/6300 ===

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

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 17 03 77 12

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 12 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 — Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας: ανάπτυξη πείρας και 
αξιολόγηση των ενεργειών
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Πρόκειται για πρόταση δοκιμαστικού σχεδίου για τη βελτίωση της διάδοσης της γνώσης και για 
ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ – ιδιαίτερα στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ανάγκες, και εκείνες που λαμβάνουν κονδύλια από τα 
διαρθρωτικά ταμεία.
Θα καθιερωθεί δίκτυο ανταλλαγών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και συμβούλων πολιτικής σε ολόκληρη την 
ΕΕ, επικεντρωμένο στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικών, καθώς και σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε εθνικό 
και σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.
Στις προτεραιότητες του δικτύου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα η ανάπτυξη εμπειρογνωσίας σε θέματα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης, των διαφορών και των διακρίσεων στην 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, καθώς επίσης στρατηγικές για άμβλυνση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών παραγόντων που συμβάλλουν στις ανισότητες στον τομέα της 
υγείας.
Στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου θα λάβουν επίσης χώρα δραστηριότητες εξέτασης και 
αξιολόγησης για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, που ήδη υποστηρίζονται από διαρθρωτικά ταμεία 
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και προγράμματα της ΕΕ. Οι ειδικές δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του παρόντος 
δοκιμαστικού σχεδίου θα οριστούν μετά από διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων στον τομέα της δημόσιας υγείας και των πολιτικών υγειονομικής 
περίθαλψης.
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και γνώση των βασικών 
ομάδων στόχου της πολιτικής, για τη σημασία της αντιμετώπισης των ανισοτήτων στον τομέα της 
υγείας και τις ευκαιρίες για τούτο, ιδιαίτερα μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Επίσης, θα αναθεωρήσει 
και θα αξιολογήσει τις σχετικές ενέργειες που θα αναληφθούν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και 
προγραμμάτων, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη καλύτερης χάραξης πολιτικής στο μέλλον.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το ψήφισμα του ΕΚ για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, και η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις 
ανισότητες στον τομέα της υγείας COM(2009)567, υπογραμμίζουν τη σημασία της γεφύρωσης του 
χάσματος στην υγεία μεταξύ και εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Μεταξύ των ανώτερων και των 
κατώτερων ομάδων μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος παρατηρείται χάσμα 5 έως 10 ετών στο 
προσδόκιμο ζωής, τόσο στο εσωτερικό πολλών χωρών όσο και μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Η 
μείωση των διαφορών αυτών απαιτεί πολιτικές που να καλύπτουν διάφορους τομείς σε όλα τα κυβερνητικά 
επίπεδα. Μολονότι η κατανόηση των αιτίων για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι καλή, η γνώση 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους είναι πολύ μικρότερη.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6304 === ENVI/6304 ===

Κατάθεση: Christel Schaldemose, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 17 03 77 12

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανάπτυξη τεκμηριωμένων στρατηγικών για τη βελτίωση της υγείας 
απομονωμένων και ευάλωτων προσώπων
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Σε όλα τα κράτη μέλη, η εμφάνιση μη μεταδοτικών ασθενειών (ΜΜΑ) αυξάνεται με πρωτόγνωρη 
ταχύτητα. παράλληλα, διαρκώς περισσότεροι ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα π.χ. λόγω 
παχυσαρκίας και πνευματικής υγείας. Ιδιαίτερα τα απομονωμένα και τα ευάλωτα πρόσωπα 
αντιμετωπίζουν επιδείνωση της υγείας τους. Η εξέλιξη αυτή αφορά άνδρες και γυναίκες, αλλά τα θέματα 
υγείας τους δεν είναι ίδια και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά.
Το 2011, η Επιτροπή δημοσίευσε εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της υγείας των 
ευρωπαίων ανδρών, που έδειχνε σημαντικές ανισότητες μεταξύ της υγείας των ανδρών και των 
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γυναικών. Μια από τις κύριες διαπιστώσεις της έκθεσης ήταν ότι η βελτίωση της υγείας των ανδρών 
έχει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα οφέλη για τις γυναίκες και τα παιδιά. Το 2009, η Επιτροπή δημοσίευσε 
παρόμοια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ευρωπαίων γυναικών.
Φαίνεται να αναγνωρίζεται ευρέως το γεγονός ότι τα προβλήματα υγείας των ανδρών και των γυναικών 
πρέπει να αντιμετωπίζονται από διαφορετική οπτική γωνία, και συνεπώς το σχέδιο αυτό έχει τους εξής 
στόχους:
1. Συλλογή και αξιολόγηση –π.χ. μέσω των δεικτών υγείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHI)-
υπαρχουσών πληροφοριών για τις διαφορές μεταξύ της υγείας των ανδρών και των γυναικών (ιδιαίτερα 
των απομονωμένων και των ευάλωτων) στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και για τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.
2. Αύξηση της γνωστικής βάσης για τους τρόπους ζωής και τις προσεγγίσεις στην ατομική υγεία 
συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής, την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των 
ιδιαίτερα απομονωμένων και ευάλωτων προσώπων, και για τους λόγους για τους οποίους φαίνεται να 
διστάζει περισσότερο η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων να αλλάξει τον τρόπο ζωής της και να ζητήσει 
ιατρική βοήθεια ή άλλες υπηρεσίες υγείας –οι μελέτες μπορεί να αφορούν ειδικά συγκεκριμένες παθήσεις 
ή να βασίζονται στον πληθυσμό.
3. Ανάλυση των συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών μελών για τον προσδιορισμό των αιτίων της 
σχετικής υποχρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας από τις μειονεκτούσες ομάδες και τρόπων για την 
εξάλειψή τους.
4. Με βάση τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, ανάπτυξη και δοκιμή στοχευμένων (κατά φύλο) 
στρατηγικών για τη βελτίωση της υγείας των ατόμων αυτών, τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε 
υπηρεσίες υγείας και την πρόληψη της εμφάνισης προβλημάτων υγείας.
5. Διάδοση των αποτελεσμάτων και παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα 
τους παρόχους υπηρεσιών υγείας του πρωτογενούς τομέα, και ενθάρρυνσή τους να λάβουν περαιτέρω 
μέτρα με βάση τα αποτελέσματα.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Αλληλεγγύη στην υγεία: Μείωση των υγειονομικών ανισοτήτων στην ΕΕ» 
πραγματεύεται το πρόβλημα των υγειονομικών ανισοτήτων στα κράτη μέλη και φαίνεται να επικρατεί 
συναίνεση ως προς το ότι η γνώση και η εφαρμογή στοχευμένων στρατηγικών μπορεί να μειώσει τις 
ανισότητες αυτές και να αυξήσει την ποιότητα ζωής των ατόμων. Επιπλέον, θα συμβάλει στην αύξηση της 
απασχόλησης. Αυτό αναγνωρίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την 
πνευματική υγεία και ευεξία», του Ιουνίου του 2012.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6311 === ENVI/6311 ===

Κατάθεση: Zofija Mazej Kukovič, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 17 03 77 12

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό
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Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

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

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Οι επιπτώσεις των διαφορετικών τρόπων αγωγής της χρόνιας νεφροπάθειας και 
των πρακτικών μεταμόσχευσης στις δαπάνες για την υγεία και τα αποτελέσματα στους ασθενείς 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Προτεινόμενος τομέας έρευνας:
Πάνω από το 10% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρει από χρόνια νεφροπάθεια που υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος να εξελιχθεί σε πλήρη νεφρική ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να χρειαστεί θεραπεία 
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, δηλαδή αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση. Τα ποσοστά αυτά 
αυξάνονται λόγω της αύξησης των κρουσμάτων διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η 
αιμοκάθαρση είναι μια δαπανηρή διαδικασία, καθώς κοστίζει 40.000 έως 80.000 ευρώ ανά ασθενή 
ετησίως, ανάλογα με τη χώρα και τη μέθοδο, ενώ η μεταμόσχευση νεφρού κοστίζει σχεδόν όσο η 
αιμοκάθαρση κατά το πρώτο έτος, αλλά έπειτα λιγότερο από το 40% του εν λόγω ποσού κατά τα επόμενα 
έτη. Η πρόγνωση, συμπεριλαμβανομένων του προσδόκιμου και της ποιότητας ζωής, είναι εξαιρετικά 
καλύτερη για τη μεταμόσχευση σε σχέση με την αιμοκάθαρση.
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο προτείνει τη σύγκριση, από μακροοικονομική άποψη, των διαφορετικών 
τρόπων θεραπείας της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, μέσω της εξέτασης 
των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή αγωγής (από τον ασθενή ή τον ιατρό) και του αντίκτυπου 
της επιλογής αυτής στους προϋπολογισμούς για την υγειονομική περίθαλψη. Το δοκιμαστικό σχέδιο 
αποσκοπεί στην απάντηση του ερωτήματος «Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην πράξη όσον 
αφορά τη γενική αντιμετώπιση της χρόνιας νεφροπάθειας στην Ευρώπη και πώς μπορούν να 
εναρμονιστούν οι πρακτικές αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη περίθαλψη καλύτερης 
ποιότητας με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών;»
Σε καιρούς οικονομικής κρίσης, είναι σημαντικό να εξευρεθούν τρόποι για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Οι δύο κύριοι 
τρόποι αγωγής της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σήμερα είναι η αιμοκάθαρση και η μεταμόσχευση 
νεφρού.
Όσον αφορά την αιμοκάθαρση, πρέπει να αξιολογηθεί ποιος τύπος αιμοκάθαρσης θα έχει καλύτερο 
αποτέλεσμα από δύο πλευρές: πρώτον, από την πλευρά του ασθενή (καλύτερη ποιότητας ζωής και 
καλύτερη ανταπόκριση) και δεύτερον, από την πλευρά της οικονομίας της υγείας.
Η μεταμόσχευση νεφρού δεν χρησιμοποιείται αρκετά συγκριτικά με την αιμοκάθαρση, παρόλο που 
παρέχει πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και είναι περισσότερο αποδοτική από πλευράς κόστους. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των διαφορετικών εθνικών οργανωτικών πρακτικών που 
συμβάλλουν στη διευκόλυνση των μεταμοσχεύσεων (δηλ. των διαφορετικών πολιτικών δωρεάς οργάνων, 
των διαφορετικών συστημάτων συναίνεσης του δότη, της ύπαρξης συντονιστών μεταμοσχεύσεων, των 
διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για διασυνοριακές ανταλλαγές οργάνων μεταξύ των κρατών μελών, 
κλπ), προκειμένου να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή θεραπείας και οι 
πρακτικές που τελικά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο χρόνο αναμονής για μεταμοσχεύσεις.
Αυτές οι διαφορές στις πολιτικές δωρεάς οργάνων επηρεάζουν σημαντικά το χρόνο αναμονής για 
μεταμοσχεύσεις και ο μεγάλος χρόνος αναμονής για αιμοκάθαρση έχει σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες 
για τους υποψήφιους για μεταμόσχευση νεφρού:
1) Τα ποσοστά θνησιμότητας είναι αυξημένα για τους ασθενείς σε αιμοκάθαρση συγκριτικά με την 
επιβίωση με μεταμόσχευση.
2) Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής στην αιμοκάθαρση, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό 
επιτυχίας των μεταμοσχεύσεων και επιβίωσης του ασθενών.
3) Τέλος, το κόστος της αιμοκάθαρσης είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος που προκύπτει από μια 
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αποτελεσματική μεταμόσχευση νεφρού, επομένως όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής στην 
αιμοκάθαρση, τόσο υψηλότερο είναι το συνολικό κόστος.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν επηρεάζουν απλώς την πρόσβαση στις μεταμοσχεύσεις, αλλά και τις 
συνολικές δαπάνες για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην τελική έκβαση της 
θεραπείας, τόσο από άποψη ποιότητας της περίθαλψης, όσο και από άποψη οικονομικής 
αποδοτικότητας.
Πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέλη σήμερα είναι καλύτερα οργανωμένα από άλλα όσον αφορά την 
αιμοκάθαρση και τη μεταμόσχευση νεφρού. Ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές χώρες της ΕΕ έχουν 
καθιερώσει στενή και συντονισμένη συνεργασία μέσω ειδικευμένων δικτύων, όπως το Eurotransplant 
και το Scandiatransplant.
Το παρόν σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην αποτίμηση της κατάστασης στα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της 
ανταλλαγής και αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης και των δεδομένων από τις υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες και τα υφιστάμενα μητρώα. Παράλληλα, το σχέδιο θα λάβει υπόψη την εργασία που έχει 
επιτελεσθεί στο πλαίσιο άλλων σχεδίων στον τομέα, όπως είναι το EULID, το ELIPSY και η κοινή δράση 
ACCORD που επικεντρώνεται στη δωρεά οργάνων εν ζωή.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 
των πολιτικών για τη δωρεά και τη διάθεση οργάνων και για τις λίστες αναμονής, επιτελείται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, το σχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή των αρχών αυτών στην κοινοπραξία 
συντονισμού, παράλληλα με ενώσεις επαγγελματιών, πανεπιστήμια και οργανώσεις ασθενών. Το 
δοκιμαστικό σχέδιο θα ζητήσει επίσης τη συνεργασία και τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από 
ειδικευμένες οργανώσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή ένωση μεταμόσχευσης οργάνων (ESOT) και η 
Ευρωπαϊκή οργάνωση συντονιστών μεταμοσχεύσεων (ETCO).
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Εν κατακλείδι, η εξέταση των πολλαπλών παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή τρόπου θεραπείας 
της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας για τους ασθενείς και των διαφορετικών οργανωτικών πρακτικών 
που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της μεταμόσχευσης νεφρού θα βοηθήσει στην εφαρμογή καλύτερων 
και οικονομικά αποδοτικότερων πρακτικών για τη θεραπεία της νεφροπάθειας στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η παροχή επισκόπησης των διαφορετικών τρόπων θεραπείας και των 
παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή των πρακτικών αυτών στα κράτη μέλη. Τελικός στόχος είναι η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου για την εναρμόνιση των θεραπειών της νεφρικής 
ανεπάρκειας τελικού σταδίου και για τη βελτίωση της πρόσβασης στις μεταμοσχεύσεις στα κράτη μέλη, 
παράλληλα με τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης.
Αναμένεται ότι ορισμένα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχέδιο θα μπορούν να το αξιοποιήσουν ως 
σκαλοπάτι για την επιτυχή εφαρμογή της οδηγίας 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων 
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση και του Σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη δωρεά και τη 
μεταμόσχευση οργάνων.
Ημερομηνία έναρξης του σχεδίου: Ιούνιος 2014.
Ημερομηνία περάτωσης του σχεδίου: Ιούνιος 2016.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015): ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών, 8 Δεκεμβρίου 2008
Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με 
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τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση
Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, 7 Δεκεμβρίου 2012
Εκτελεστική οδηγία 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται 
για μεταμόσχευση

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

Σχέδιο τροπολογίας 6314 === ENVI/6314 ===

Κατάθεση: Eleni Theocharous, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 17 03 77 12

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Σκοπιμότητα και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα πανευρωπαϊκού δικτύου κέντρων 
επαγρύπνησης για την έγκαιρη αναγνώριση νέων απειλών αλλεργίας
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην απόδειξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας ενός 
πανευρωπαϊκού δικτύου κέντρων επαγρύπνησης για την έγκαιρη αναγνώριση νέων απειλών αλλεργίας. 
Μακροπρόθεσμοι στόχοι του δικτύου αυτού είναι: 
1. η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, η συγκέντρωση (σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο), 
ανάλυση και δημοσιοποίηση δεδομένων σε τακτική βάση·
2. ο εντοπισμός νέων τάσεων στις αλλεργίες πριν αποτελέσουν σημαντικά προβλήματα για τη δημόσια 
υγεία, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης·
3. η υποβολή εκθέσεων στους φορείς χάραξης πολιτικής και η έγκαιρη ειδοποίησή τους για νέα 
αλλεργιογόνα, όταν απαιτείται η ανάληψη δράσης·
4. η δημιουργία βιώσιμου συστήματος για καλύτερη ενημέρωση, η οποία θα ξεκινά από τα σχολεία, για 
τη μείωση του αντικτύπου των αλλεργιών στην κοινωνία.
Δράσεις:
1. Η αξιολόγηση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων παρακολούθησης αλλεργιών τα οποία μπορούν 
να συνδεθούν με το δίκτυο επαγρύπνησης·
2. Η συμμετοχή της ήδη υπάρχουσας υποδομής περισσότερων από 100 κέντρων αλλεργιών που 
καλύπτουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο αυτό υπάρχει εδώ και περισσότερο από 7 έτη 
και συνεχίζει να επεκτείνεται επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα του σχεδίου.
3. Η χρήση συστηματοποιημένης σειράς εισπνεόμενων αλλεργιογόνων ουσιών ή αλλεργιογόνων τροφών 
(λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία στις περιφέρειες) στα 100 κέντρα για όλους τους ασθενείς και 
εφαρμογή της δράσης αυτής σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει τη συνεπή παρακολούθηση των 
τάσεων αλλεργίας στους ασθενείς κατά συστηματοποιημένο τρόπο.
4. Η χρήση δείγματος ασθενών, που αποκαλούνται «ασθενείς αναφοράς», σε πρότυπη μελέτη για τη 
συνεπή παρακολούθηση αλλεργιών σε επιλεγμένα κέντρα μέσω της χρήσης του διαδικτύου και της 
τεχνολογίας των έξυπνων τηλεφώνων (δίκτυο επαγρύπνησης για αεροαλλεργιογόνα)·
5. Η αναφορά των κρουσμάτων άγνωστων αλλεργιών σε εισπνεόμενες ουσίες, τρόφιμα και φάρμακα, ή 
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δερματικών αλλεργιών σε κεντρική βάση δεδομένων για τον εντοπισμό νέων αλλεργιογόνων που 
παρατηρούνται στην ΕΕ σε αρχικό στάδιο·
6. Η διάδοση των αποτελεσμάτων στους φορείς χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες της υγείας και το 
ευρύ κοινό.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Άνω του 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πάσχει από αλλεργίες και ο επιπολασμός αυξάνεται. Τα νέα 
αλλεργιογόνα εξελίσσονται ταχύτατα λόγω των κλιματικών αλλαγών, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των 
αλλαγών στη διατροφική συμπεριφορά. Προς το παρόν δεν υπάρχει στην Ευρώπη δίκτυο παρακολούθησης 
για την ειδοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής για αυτές τις νέες τάσεις αλλεργίας, ενώ συνεχώς 
αυξάνεται το κοινωνικοοικονομικό κόστος που προκύπτει από τις αλλεργίες που δεν λαμβάνουν αγωγή ή 
λαμβάνουν ακατάλληλη αγωγή, καθώς και η απώλεια εργάσιμων ή σχολικών ημερών.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6305 === ENVI/6305 ===

Κατάθεση: Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston 
Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 34 01 05

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Αποδοτική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων για το κλίμα: η χρήση των οδών ως 
πρόδρομου δείκτη απόδοσης του έργου REDD+
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η ΕΕ έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους· έχει προσφέρει θετικά κίνητρα στις αναπτυσσόμενες χώρες για 
τη μείωση των εκπομπών από την παγκόσμια αποδάσωση και υποβάθμιση των δασών, μέσω του 
REDD+. Η ΕΕ, λαμβανομένης υπόψη και της συνεισφοράς των επιμέρους κρατών μελών της, είναι αυτή 
τη στιγμή ο μεγαλύτερος χρηματοδοτικός εταίρος του προγράμματος αυτού.
Σύμφωνα με τις πρώτες αξιολογήσεις, η έλλειψη κοινής μεθοδολογίας και επαρκώς πόρων (ανθρώπινων, 
τεχνικών και οικονομικών) για την πρόγνωση, τη μέτρηση, την υποβολή εκθέσεων, την επαλήθευση και 
τη σύγκριση (FMRVC) των εκπομπών από τα δάση σε συνάρτηση με τον χρόνο και μεταξύ των χωρών 
αποτελεί μείζονα αδυναμία του REDD+.
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο προτείνει τη χρήση υπαρχουσών οδών και την επέκταση της 
προσβασιμότητας μέσω της διάνοιξης νέων οδών, και ως πρόδρομο δείκτη απόδοσης έργων για τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου λόγω της αποδάσωσης (REDD+) και την ενίσχυση του σχεδίου δράσης 
για την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (FLEGT). Παράλληλα, το 
δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα 
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(π.χ. οδικό δίκτυο) στις εναρμονισμένες μεθοδολογίες FMRVC ως τρόπο για τη βελτίωση της απόδοσης 
και της αξιοπιστίας των εκθέσεων στο πλαίσιο του REDD+, για την προετοιμασία του κλιματικού 
καθεστώτος μετά το 2020, που θα συμφωνηθεί στην UNFCCC COP-21 στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 
2015.
Στις τροπικές ζώνες, τα στοιχεία από τους επίγειους και τους δορυφορικούς σταθμούς μέτρησης 
δείχνουν ότι το άνοιγμα ενός νέου δρόμου μέσα από το δάσος ακολουθείται γενικά από την κατασκευή 
παρόδων (ασφαλτοστρωμένων και μη) που προκαλούν στη συνέχεια ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και 
αποδάσωση (γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση). Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις συμφωνούν στο 
ότι η αποδάσωση, ο κατακερματισμός και η υποβάθμιση των δασών εμφανίζονται ως επί το πλείστον σε 
μια «ζώνη κινδύνου» γύρω από δίκτυα υποδομής και πρόσβασης.
Συνεπώς, η κατασκευή νέων οδών δεν αποτελεί απλώς βασικό παράγοντα αποδάσωσης και υποβάθμισης 
των δασών, αλλά μπορεί επίσης να είναι οικονομικά αποδοτικός δείκτης πιθανών εκπομπών και 
απώλειας βιοποικιλότητας. Οι «χάρτες περιοχών χωρίς οδούς» μπορούν να δημιουργηθούν από χωρικές 
πληροφορίες σχετικά με την υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των οδών, και στη συνέχεια να ταυτιστούν 
με ενημερωμένους δασικούς χάρτες προκειμένου να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των συνεπειών των 
τομεακών πολιτικών της ΕΕ και της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών δραστηριοτήτων του 
REDD+. Θα συμβάλει επίσης σε έναν στρατηγικό στόχο της ΕΕ, που απορρέει από τη σύμβαση του ΟΗΕ 
για τη βιοποικιλότητα. Έως το 2020, ο ρυθμός απώλειας φυσικών οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δασών, έχει μειωθεί τουλάχιστον στο μισό, και όπου ήταν δυνατόν σχεδόν 
μηδενίστηκε, ενώ περιορίστηκαν σημαντικά η υποβάθμιση και ο κατακερματισμός.
Η εκτίμηση του αντικτύπου της επέκτασης της προσβασιμότητας μπορεί να βοηθήσει στη μέτρηση της 
απόδοσης των πέντε δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το REDD+ (αποδάσωση, υποβάθμιση των 
δασών, διατήρηση, διαχείριση, βελτίωση της κατακράτησης άνθρακα από τα δάση). Επιπλέον, ο 
σχεδιασμός της κατασκευής οδών αποτελεί ευκολονόητο στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο από τους χορηγούς όσο και από τους δικαιούχους του προγράμματος REDD+, και 
σχετίζεται με τους διεθνείς παράγοντες αποδάσωσης (συμπεριλαμβανόμενων των εισαγωγών της ΕΕ).
Το δοκιμαστικό σχέδιο και οι σχετικές πιστώσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη και την κάλυψη του 
κόστους
- της δημιουργίας ενημερωμένου παγκόσμιου χάρτη περιοχών χωρίς οδούς σε δασικές περιοχές, με 
έμφαση στα τροπικά δάση (με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα χωρικά δεδομένα και δορυφορικές 
φωτογραφίες). Οι χάρτες αυτοί θα δημοσιοποιούνται σε ειδικό ιστότοπο·
- της ανάπτυξης μοντέλου πρόβλεψης της αποδάσωσης και της υποβάθμισης των δασών με βάση την 
ύπαρξη και την προβλεπόμενη ανάπτυξη οδών σε περιοχές προτεραιότητας·
- της σύνταξης φυλλαδίου πολιτικής σχετικά με τον αντίκτυπο των τομεακών πολιτικών της ΕΕ (π.χ. 
υποδομή, γεωργία, και εξόρυξη) στην αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών στις τροπικές ζώνες·
- της παρουσίασης των ανωτέρω σε εργαστήρια και συμπόσια (ιδιαίτερα ως παράλληλες εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο των UNFCCC και CBD COP) και διάδοση του σχετικού υλικού.
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ΕΕ υποστηρίζει διάφορους παγκόσμιους στόχους σε σχέση με τα δάση έως το 2020 ή το 2030 το 
αργότερο.
- Επιβράδυνση, συγκράτηση και αναστροφή της παγκόσμιας απώλειας δασικής κάλυψης
- Μείωση στο μισό της απώλειας όλων των φυσικών βιοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των δασών, και αν 
είναι εφικτό πρακτικός μηδενισμός της, περιορισμός της υποβάθμισης και του κατακερματισμού
- Βελτίωση της ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος και συμβολή της βιοποικιλότητας στη συγκράτηση 
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άνθρακα μέσω της αποκατάστασης τουλάχιστον του 15% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, ως 
συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής μεταβολής και την προσαρμογή σε αυτήν
- Εξάλειψη, σταδιακή κατάργηση ή μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
επιδοτήσεων που βλάπτουν τη βιοποικιλότητα.

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

Σχέδιο τροπολογίας 6315 === ENVI/6315 ===

Κατάθεση: Cristina Gutiérrez-Cortines, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Προστίθεται: 34 02 77 02

Προϋπολογισμός 2013 Σχέδιο προϋπολογισμού 2014 Θέση του Συμβουλίου 2014 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 800 000 800 000 800 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Πράσινο στις πόλεις –Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των κατοίκων να 
προσαρμόσουν τα σπίτια και το περιβάλλον τους στις τάσεις της κλιματικής μεταβολής
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Δημιουργείται η ακόλουθη γραμμή του προϋπολογισμού (Δοκιμαστικό σχέδιο): Δοκιμαστικό σχέδιο για 
την ενθάρρυνση των κατοίκων να προσαρμόσουν τα σπίτια και το περιβάλλον τους στην κλιματική 
μεταβολή εφαρμόζοντας νέες ή καθιερωμένες λύσεις.
Σε συνέχεια της αξιολόγησης του Γενικού προγράμματος δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον για το 
2020, «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», μια από τις προτεραιότητες είναι η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές και η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω δράσεων όπως η επαναφορά της φύσης στο αστικό περιβάλλον. 
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο ρόλος όλων των πρακτικών για την αύξηση του πρασίνου στα κτίρια και το 
περιβάλλον τους, ο ρόλος της φύσης, όπως των δέντρων και άλλων στοιχείων, μπορούν να αξιοποιηθούν 
σε μια σημαντική δράση για την καλύτερη προσαρμογή του αστικού ιστού στην κλιματική αλλαγή.
Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο για την αύξηση του πρασίνου στις πόλεις έχει ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την προσαρμογή των σπιτιών και του περιβάλλοντος χώρου στο 
κρύο και τη ζέστη, με τη χρήση καθιερωμένων τεχνικών και πρακτικών αλλά και νέων τεχνολογιών, 
προκειμένου να υποστηριχτεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ένα 
βιώσιμο αστικό περιβάλλον σε μεσο- και μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι ατομικές αυτές πρακτικές 
μπορούν να οδηγήσουν στη γενική αύξηση του πρασίνου στην πόλη και στην αύξηση της αντοχής των 
κτιρίων και των δημόσιων χώρων στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και να ευνοήσουν την 
κυκλοφορία του αέρα.
Τα στάδια του σχεδίου:
- Συλλογή πληροφοριών στα κράτη μέλη σχετικά με τις καθιερωμένες λύσεις και τις ορθές πρακτικές που 
εφαρμόζονται ιδίως στις χώρες του νότου για την ψύξη των σπιτιών και των δημόσιων χώρων
- Συμμετοχή των τοπικών παραγόντων, κοινοτήτων και αρχών και των διαφόρων ενδιαφερομένων
- Ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων αποτελεσμάτων
- Εκπόνηση πρότυπων έργων σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, για την ενθάρρυνση του πληθυσμού 
να προσχωρήσει στις σχετικές μετατροπές των κατοικιών
- Οι συστάσεις και τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμα και να υποστηρίζονται με 
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μέσα πληροφορικής
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 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Έχουν γίνει πολλές έρευνες στις χώρες του βορρά σχετικά με τη θέρμανση και άλλα προβλήματα σε σχέση 
με τις κλιματικές συνθήκες τους, αλλά είναι πολύ λίγες οι γνώσεις για τις ολοκληρωμένες λύσεις στις χώρες 
του νότου σε σχέση με τα κτίρια, τον ρόλο των φυτών στα σπίτια και τις εφαρμογές καθιερωμένων 
δημιουργικών λύσεων στην όλη αρχιτεκτονική των μεσογειακών πόλεων, καθώς και όλες τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται για τη διατήρηση της διακύμανσης της θερμοκρασίας και τη μείωση των ενεργειακών 
αναγκών.


