
PR\928464EL.doc PE506.123v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2012/0337(COD)

1.3.2013

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον 
έως το 2020: «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Gaston Franco



PE506.123v01-00 2/62 PR\928464EL.doc

EL

PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον έως το 2020: «Ευημερία 
εντός των ορίων του πλανήτη μας»
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0710),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την οποία 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0392/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της …1

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις …2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C της…
2 ΕΕ C της…
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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 
σχετικά με την αναθεώρηση του 6ου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 
και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για 
το 7ο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον με τίτλο «Ένα καλύτερο 
περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή» 
επεσήμανε τρεις προτεραιότητες στις 
οποίες θα πρέπει να βασισθεί το νέο 
πρόγραμμα:. εφαρμογή και ενίσχυση, 
ολοκλήρωση και διεθνής διάσταση.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 β) Η έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με 
τίτλο «Η κατάσταση και οι προοπτικές 
του περιβάλλοντος της Ευρώπης» (SOER 
2010) επισημαίνει την ύπαρξη 
σημαντικών προκλήσεων στον τομέα του 
περιβάλλοντος, οι οποίες κινδυνεύουν να 
έχουν αισθητές επιπτώσεις εάν δεν 
αναληφθούν δράσεις για την 
αντιμετώπισή τους·

Or. fr
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη 
συγκράτηση της παγκόσμιας απώλειας 
δασικών εκτάσεων, το αργότερο έως το 
2030 και τη μείωση της γενικής 
αποψίλωσης των τροπικών δασών κατά 
50% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 2008, έως το 20201. 
_______________
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12912η σύνοδος του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος, 4.12.2008

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η απώλεια βιοποικιλότητας και η 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην 
Ένωση έχουν σημαντικές συνέπειες για το 
περιβάλλον και είναι δαπανηρές για το 
κοινωνικό σύνολο, ιδίως για τους 
οικονομικούς παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα 
εξαρτώμενους από οικοσυστημικές 
υπηρεσίες. Οι απειλές που υφίσταται η 
βιοποικιλότητα αποτελούν επίσης 
προκλήσεις υπευθυνότητας της Ένωσης 
έναντι των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών και των υπερποντίων χωρών 
και εδαφών που αποτελούν «καυτά 
σημεία» βιοποικιλότητας 1, και έναντι του 
υπόλοιπου κόσμου εις ό,τι αφορά το 
ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
εκτός των συνόρων της Ένωσης.

_______________
1Τα «καυτά σημεία» είναι οι γεωγραφικές 
ζώνες στις οποίες απειλείται η 
βιοποικιλότητα. Οι εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και οι υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη στεγάζουν το 70% της ευρωπαϊκής 
βιοποικιλότητας και περισσότερα 
ενδημικά είδη από ό,τι το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Or. fr
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στην έννοια της αξίας εντάσσεται στη λογική της στρατηγικής της Ένωσης υπέρ 
της βιοποικιλότητας στο ορίζοντα 2020. Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
περιβάλλοντος του Μαρτίου 2010:  «στον ορίζοντα του 2050, η βιοποικιλότητα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει - το φυσικό της κεφάλαιο - θα 
προστατευθούν, θα αποτιμηθούν και θα αποκατασταθούν καταλλήλως λαμβάνοντας υπόψη την 
εγγενή αξία της βιοποικιλότητας και της ουσιαστικής συμβολής της στην ευμάρεια των 
ανθρώπων και την οικονομική ευημερία, και έτσι ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές 
αλλαγές που προκαλούνται από την απώλεια της βιοποικιλότητας». Οριζόντια τροπολογία για 
ολόκληρο το κείμενο

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αρμόδια για τη διασφάλιση της 
επίτευξης των στόχων προτεραιότητας που 
καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα είναι 
η Ένωση και τα κράτη μέλη της. 
Επιδιώκουν μια συνεκτική προσέγγιση 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί. 
Αναλαμβάνεται δράση με τη δέουσα 
συνεκτίμηση της αρχής της 
επικουρικότητας και στο καταλληλότερο 
επίπεδο για την επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας και των συναφών 
αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο 
παρόν πρόγραμμα.

1. Αρμόδια για τη διασφάλιση της 
επίτευξης των στόχων προτεραιότητας που 
καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα είναι 
η Ένωση και τα κράτη μέλη της. 
Επιδιώκουν μια συνεκτική προσέγγιση 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί. 
Αναλαμβάνεται δράση με τη δέουσα 
συνεκτίμηση των αρχών του 
καταμερισμού, της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας και στο 
καταλληλότερο επίπεδο για την επίτευξη 
των στόχων προτεραιότητας και των 
συναφών αποτελεσμάτων που 
καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα.
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Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 

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

πιθανότατα μόνο για το 53% περίπου των 
επιφανειακών υδάτινων μαζών της ΕΕ. Η
επιδιωκόμενη βάσει της οδηγίας-πλαίσιο
για τη θαλάσσια στρατηγική «καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο 
το 2020, εξακολουθεί επίσης να δέχεται 
σημαντικές πιέσεις, μεταξύ άλλων λόγω 
των συνεχιζόμενων ανθρωπογενών 
απειλών όπως η υπεραλίευση, οι 
ρυπάνσεις (συμπεριλαμβανόμενης της 
υποβρύχιας ηχορύπανσης) και η 
παρουσία απορριμμάτων στη θάλασσα, σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη(οξίνιση των 
ωκεανών). Επίσης, ενώ οι πολιτικές της 
ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις 
βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει 
στον περιορισμό πολλών μορφών 
ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική 
γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή. 

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18 α. Εις ό,τι αφορά το γεωργικό τομέα, 
το δυναμικό μείωσης των εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου είναι πολύ υψηλό 
και σαφώς αναξιοποίητο. Η αλλαγή των 
γεωργικών πρακτικών ώστε να μειωθεί 
το αποτύπωμα του τομέα στην αλλαγή 
του κλίματος απαιτεί μια φάση 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, 
καθώς και την οικονομική υποστήριξη 
της αλλαγής. Τα μέσα υπάρχουν, αλλά η 
εφαρμογή τους προσκρούει σε 
πληροφοριακά και μεθοδολογικά εμπόδια 
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που θα πρέπει να ξεπεραστούν.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18 β. Επιπλέον, Ο τομέας των χρήσεων 
γης, των αλλαγών χρήσεων γης και της 
δασοκομίας («LULUCF»), ο οποίος 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα τις 
δραστηριότητες διαχείρισης των 
αγροτικών γαιών, έχει την ιδιαιτερότητα 
να είναι ο μοναδικός τομέας «καταβόθρα 
άνθρακα» λόγω της ικανότητας 
αποθήκευσης που διαθέτει. Η έγκριση 
ενός εναρμονισμένου νομοθετικού 
πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον 
καθορισμό των λογιστικών κανόνων που  
εφαρμόζονται στον τομέα αυτό και 
συνάδουν με τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται επί του θέματος, στο 
πλαίσιο της Σύμβασης-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (UNFCCC), συνιστά ένα πρώτο 
βήμα προς την ενσωμάτωσή της στις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ 
Εκστρατεία κατά της αλλαγής του 
κλίματος.

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18 γ. Η οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
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συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας 
αποθήκευσης των αγροτικών γαιών, και 
γενικότερα, στην επίτευξη των 
οικολογικών στόχων όπως η διατήρηση 
της βιοποικιλότητας και η βελτίωση της 
ποιότητας του ύδατος και των εδαφών.  

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

οικολογικής αξίας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της παραπομπής στην οδηγία-πλαίσιο για το νερό είναι σύμφωνη με το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την ΚΓΠ στην επιτροπή AGRI στις 23 και 24 Ιανουαρίου 
2013. Η μεγάλη ετερογένεια των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας καθιστά αδύνατη την 
ενσωμάτωση της οδηγίας-πλαίσιο για το νερό στους όρους της μελλοντικής ΚΓΠ. Είναι 
απαραίτητη η επιλογή σαφώς αναγνωρίσιμων και εφαρμόσιμων μέτρων-βάση και μέτρων 
οικολογικοποίησης υπέρ της προστασίας των υδατίνων πόρων.  Τα τρία «πράσινα» μέτρα που 
προτείνει η Επιτροπή με ορισμένες ευελιξίες ακολουθούν τη γραμμή αυτή. 

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

20. Στην περίπτωση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος, η Ένωση φέρει 
πρωταρχική ευθύνη, κυρίως χάρη στα 
ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη, πρώτο 
θαλάσσιο τομέα παγκοσμίως. Στην 
περίπτωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
ενώ ο θαλάσσιος τομέας προσφέρει 
οικονομικές ευκαιρίες που καλύπτουν από 
την αλιεία, τις θαλάσσιες μεταφορές και 
την υδατοκαλλιέργεια μέχρι τις πρώτες 
ύλες, την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας 
και τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, χρειάζεται 
μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 
εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών είναι 
συμβατή με τη διατήρηση και την αειφόρο 
διαχείριση των θαλάσσιων και των 
παράκτιων οικοσυστημάτων. Το θαλάσσιο 
περιβάλλον πάσχει επίσης από χρόνια 
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καθυστέρηση στο θέμα της προστασίας, 
δεδομένου ότι το οικολογικό θαλάσσιο 
δίκτυο Natura 2000 που προβλεπόταν να 
ολοκληρωθεί το 20121, εξακολουθεί να 
μην είναι ούτε συνεκτικό από οικολογική 
άποψη ούτε λειτουργικό. Οι προσπάθειες 
που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την 
επέκταση του δικτύου Natura 2000 στη 
θάλασσα  βάσει των σημερινών 
επιστημονικών γνώσεων και της 
εφαρμογής προγραμμάτων απόκτησης 
επιστημονικών γνώσεων στην ανοικτή 
θάλασσα για την ολοκλήρωση του 
δικτύου είναι σημαντικές αλλά θα πρέπει 
να συνεχισθούν.   Η αποτελεσματικότητα 
της διαχείρισης των προστατευομένων 
θαλασσίων περιοχών χρήζει βελτίωσης, 
κυρίως στη Μεσόγειο. 
_______________
1 COM(2006)0216 της 22.5.2006.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PR\928464EL.doc 17/62 PE506.123v01-00

EL

των αρμοδιοτήτων τους και να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ποιότητας 
του εδάφους εντός δεσμευτικού νομικού 
πλαισίου. Θα καθοριστούν επίσης στόχοι 
για την αειφόρο χρήση της γης και το 
έδαφος.

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  
Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, και λαμβάνοντας 
υπόψη την ποικιλία των επιλογών που 
εφαρμόζονται σήμερα σε εθνικό επίπεδο 
για την προστασία του εδάφους, τα κράτη 
μέλη καλούνται να θεσπίσουν, στο 
πλαίσιο που ορίζει η θεματική 
στρατηγική για την προστασία του 
εδάφους, στοχοθετημένες ενικές 
στρατηγικές για την προστασία του 
εδάφους και μια μεθοδολογία 
αξιολόγησης των κινδύνων για τον 
εντοπισμό των μολυσμένων περιοχών που 
έχουν προτεραιότητα. Θα πρέπει 
παράλληλα να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των 
κρατών μελών. Θα καθοριστούν επίσης 
στόχοι για την αειφόρο χρήση της γης και 
το έδαφος.

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. Για την προστασία, τη διατήρηση και
την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της 
ΕΕ το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το 
αργότερο το 2020:

26. Για την προστασία, τη διατήρηση, την 
ενίσχυση και την αξιοποίηση του φυσικού 
κεφαλαίου της ΕΕ το πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:

Or. fr
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση 
και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των 
υπηρεσιών που αυτά παρέχουν.

α) Ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών και 
διατήρηση, ενίσχυση και ει δυνατόν 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και 
των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν. 

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Προστασία των δασών και των 
υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική 
αλλαγή και στις πυρκαγιές.

ζ) Προστασία και βιώσιμη διαχείριση των 
δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν 
και βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους 
στην κλιματική αλλαγή, στις πυρκαγιές, 
στις θύελλες και στην προσβολή από 
παράσιτα·

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) Ενεργός συμμετοχή των πολιτών της 
Ένωσης στην προστασία, τη διατήρηση, 
τη βελτίωση και την αξιοποίηση του 
φυσικού κεφαλαίου.
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Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ 
άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 
2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα 
επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης 
και κάτω, από το 2015, σε όλους τους 
τύπους αλιείας, και για να καθοριστεί
ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των 
απορριμμάτων στη θάλασσα.

γ) Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ 
άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
υγιών ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 
2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα 
επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης 
και κάτω, από το 2015, σε όλους τους 
τύπους αλιείας, για την καταπολέμηση 
των ρυπάνσεων και για να καθοριστεί 
ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των 
απορριμμάτων στη θάλασσα, καθώς και 
για την ολοκλήρωση του δικτύου 
προστατευομένων θαλασσίων περιοχών 
στην Ένωση·.

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών.

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών, η οποία θα 
συνδυάζει τις απαιτήσεις βιωσιμότητας 
και ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
δασοκομικού κλάδου·.

Or. fr
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Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) Βελτίωση της επικοινωνίας της 
Ένωσης σχετικά με την περιβαλλοντική 
της πολιτική έναντι των πολιτών, 
ενίσχυση της διδασκαλίας σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος στα 
εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών 
μελών και υποστήριξη των δράσεων 
πολιτών· 

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος - 27 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 27. Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι η προώθηση μιας βιώσιμης 
ανάπτυξης, προσδίδοντας προτεραιότητα 
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, πιο αποτελεσματικής όσον
αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων και 
πιο ανταγωνιστικής, μέσω εμβληματικών 
πρωτοβουλιών που να συνδυάζουν τις
περιβαλλοντικές φιλοδοξίες και τους 
στόχους της βιομηχανικής πολιτικής: 
«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους» και «Μια 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης»1. 
_______________
1 COM(2010)0614 της 28.10.2010. 

Or. fr
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Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία 
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», που εντάσσεται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», αποσκοπεί 
στη στήριξη της στροφής προς μια 
οικονομία που χρησιμοποιεί με αποδοτικό 
τρόπο όλους τους πόρους, αποσυνδέει 
πλήρως την οικονομική μεγέθυνση από τη 
χρήση πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, 
καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω 
στόχων.

27. Η εμβληματική πρωτοβουλία 
«Αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
Ευρώπη», αποσκοπεί στη στήριξη της 
στροφής προς μια οικονομία που 
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο όλους 
τους πόρους, αποσυνδέει πλήρως την 
οικονομική μεγέθυνση από τη χρήση 
πόρων και ενέργειας και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, μειώνει 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μέσω 
της αποδοτικότητας και της καινοτομίας 
και προάγει την ενίσχυση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη και ο χάρτης πορείας για 
τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της πρωτοβουλίας, 
καθώς καθορίζουν το πλαίσιο για 
μελλοντικά μέτρα υλοποίησης των εν λόγω 
στόχων.

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 α. Η εμβληματική πρωτοβουλία «Μια 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης» αποσκοπεί, από την 
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πλευρά της, στην ανάπτυξη μιας 
βιομηχανικής πολιτικής που να βοηθά τις 
επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις ΜΜΕ, 
ώστε να επιτύχουν τη μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους. Προς τούτο, η 
Ένωση οφείλει να τονώσει την 
καινοτομία και τη βιομηχανική ανάπτυξη 
μέσω μιας ευφυούς περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας1 , βασιζόμενης στην εκτίμηση 
αντικτύπου, στην αξιολόγηση των 
υφισταμένων πολιτικών («έλεγχος 
καταλληλότητας») και στην εξέταση των 
επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα2 .
_______________
1 COM (2012)0746 της  12.12.2012 
«Καταλληλότητα του κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ».
2 SEC (2012)0091 της 27.1.2012 
"Επιχειρησιακή καθοδήγηση για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στην 
τομεακή ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο 
του συστήματος αξιολόγησης των 
επιπτώσεων της Επιτροπής". 

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 29 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29. Η βασική αυτή απαίτηση για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων συνοδεύεται και από 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Η 
δυνητική αύξηση των θέσεων εργασίας 
που επιφέρει ο μετασχηματισμός σε μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την επίτευξη των σχετικών 

29. Η βασική αυτή απαίτηση για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων συνοδεύεται και από 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, 
ενώ θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο μοχλός 
της περιβαλλοντικής πολιτικής υπέρ της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
και της ανάκαμψης της βιομηχανίας στην 
Ένωση.  Η δυνητική αύξηση των θέσεων 
εργασίας που επιφέρει ο μετασχηματισμός 
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με την απασχόληση στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
απασχόληση στον κλάδο των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά 
περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η 
παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες 
υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. 
ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί 
σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το 
παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την 
ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση 
και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το 
σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για 
παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αναμένεται να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2020.

σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής 
χρήσης των πόρων αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την επίτευξη των σχετικών 
με την απασχόληση στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 
απασχόληση στον κλάδο των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
υπηρεσιών στην ΕΕ αυξάνεται κατά 
περίπου 3% ετησίως τα τελευταία έτη. Η 
παγκόσμια αγορά για τις οικοβιομηχανίες 
υπολογίζεται σε τουλάχιστον ένα τρισ. 
ευρώ και προβλέπεται να διπλασιαστεί 
σχεδόν κατά την επόμενη δεκαετία. Οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη το 
παγκόσμιο προβάδισμα όσον αφορά την 
ανακύκλωση και την ενεργειακή απόδοση 
και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
επωφεληθούν από αυτή την αύξηση της 
παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη από το 
σχέδιο δράσης για την οικοκαινοτομία. Για 
παράδειγμα, μόνο στον ευρωπαϊκό κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αναμένεται να δημιουργηθούν 
περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις 
εργασίας έως το 2020. 

Or. fr

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29 α. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 
η Ένωση οφείλει να δημιουργήσει και να 
διατηρήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη των οικολογικών 
βιομηχανιών, κυρίως εξασφαλίζοντάς 
τους έναν βιώσιμο εφοδιασμό σε πρώτες 
ύλες1.
_______________
1 COM(2011)0025 της 2.2.2011 ""Η 
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αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν τις αγορές βασικών 
εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες".

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29 β. Πέραν τούτου, η «εταιρική σχέση 
για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
βιομηχανία» θα επιτρέψει την επιτάχυνση 
των επενδύσεων και την καινοτομία σε 
έξι πρωτοπόρες αγορές που σχετίζονται 
με την οικολογική οικονομία:  τις 
προηγμένες τεχνολογίες καθαρής
παραγωγής, τις βασικές τεχνολογίες 
γενικής εφαρμογής, τα προϊόντα 
βιολογικής προέλευσης, τις βιώσιμες 
κατασκευές και πρώτες ύλες, τα καθαρά 
οχήματα και πλοία και τα ευφυή δίκτυα1.
_______________
1 COM(2012)0582 της 10.10.2012 
"Ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
για την ανάπτυξη και την οικονομική 
ανάκαμψη: επικαιροποιημένη 
ανακοίνωση για τη βιομηχανική 
πολιτική",

Or. fr

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 29 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

29 γ. Παράλληλα, το νέο πολιτικό πλαίσιο 
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για τον τουρισμό στην Ένωση θα 
επιτρέψει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 
τουρισμού, ο οποίος θα ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα και το δυναμικό 
ανάπτυξης του τομέα1.
_______________
1 COM(2010)0352 du 30.6.2010 "Η 
Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό"

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. 
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη 
δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις 
μεταξύ των χρήσεων γης για την παραγωγή 
τροφίμων και για την παραγωγή 
βιοενέργειας. Η σχετική συμβολή της 
νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
αναμένεται να είναι σημαντική.

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης. 
Η σχετική συμβολή της νέας οδηγίας για 
την ενεργειακή απόδοση αναμένεται να 
είναι σημαντική. Αυτό είναι επίσης 
σημαντικό υπό το πρίσμα της 
συνεχιζόμενης ανόδου της ζήτησης 
ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση θα 
πρέπει να συνοδεύεται επίσης από μια 
αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. 
Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη 
η υπό εξέλιξη δημόσια συζήτηση για τις 
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συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων γης για 
την παραγωγή τροφίμων και για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων. Πέραν τούτου, 
είναι ουσιαστικής σημασίας να 
εξασφαλισθεί ότι οι πόροι ξυλείας, 
συμπεριλαμβανόμενης της βιομάζας για 
σκοπούς παραγωγής ενέργειας, 
υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση και 
χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά, λαμβάνοντας 
συγχρόνως υπόψη τα χαρακτηριστικά και 
την οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων 
χρήσεων του εν λόγω πόρου. 

Or. fr

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

33. Θα ληφθούν επίσης μέτρα για την 
περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών 
που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 
μέτρα για την αύξηση της προσφοράς 
περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και 
την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της 
καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω 
προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα 
ισόρροπο μίγμα κινήτρων για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων, αγορακεντρικών μέσων και 
κανονισμών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
εργασιών και των προϊόντων τους. Η 
υφιστάμενη νομοθεσία περί των 
προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και για την 
επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, 
θα επανεξεταστεί με σκοπό τη βελτίωση 

33. Θα ληφθούν επίσης μέτρα για την 
περαιτέρω βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών 
που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 
μέτρα για την αύξηση της προσφοράς 
περιβαλλοντικά αειφόρων προϊόντων και 
την ενθάρρυνση σημαντικής στροφής της 
καταναλωτικής ζήτησης προς τα εν λόγω 
προϊόντα. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα 
ισόρροπο μίγμα κινήτρων για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
μεσαίων, αγορακεντρικών μέσων και 
κανονισμών για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
εργασιών και των προϊόντων τους. Βάσει 
των ανωτέρων, θα πρέπει να θεσπισθεί 
ένα ευνοϊκό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο ώστε να μπορέσουν οι 
ΜΜΕ, που αντιπροσωπεύουν την 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων της 
Ένωσης, να βελτιώσουν την 
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των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους 
από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση στην ΕΕ.

περιβαλλοντική τους απόδοση1. Το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει 
μεταξύ άλλων εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και προγράμματα 
τεχνικής/χρηματοδοτικής βοήθειας, 
προοριζόμενα ειδικά για τις ΜΜΕ. Η 
υφιστάμενη νομοθεσία περί των 
προϊόντων, όπως οι οδηγίες για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και για την 
επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης 
και ο κανονισμός για το οικολογικό σήμα, 
θα επανεξεταστεί με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
προϊόντων και της αποδοτικότητάς τους 
από πλευράς χρήσης των πόρων, σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο 
για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση στην ΕΕ, καθώς και να 
καταστούν πιο υπεύθυνοι οι επιχειρήσεις 
και οι πολίτες. Θα πρέπει να αναζητηθεί 
μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή μέθοδος 
για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των προϊόντων.
_______________
1Σύμφωνα με την αρχή  IX της Small 
business act pour l'Europe "Παροχή 
δυνατότητας στις ΜΜΕ να μετατρέψουν 
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε 
ευκαιρίες " COM(2008)0394 της 
19.6.2008.

Or. fr

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
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θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. 
Παράλληλα, θα πρέπει απαραιτήτως να 
αξιολογηθεί και να περιορισθεί ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής κατανάλωσης προϊόντων και 
πρώτων υλών ικανών να συμβάλουν στην 
αποψίλωση και στην υποβάθμιση των 
δασών εκτός της Ένωσης, χάριν 
επίτευξης των κλιματικών στόχων1.
_______________

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την 
κατανάλωση τροφίμων και μη εδώδιμων 
προϊόντων που εισάγονται όπως το κρέας, 
η σόγια, το  φοινικέλαιο και τα 
μεταλλεύματα, που δεν συμμορφώνονται 
με την απαίτηση της βιωσιμότητας 
Πρβλ.COM (2008)0645 της 17.10.2008 
«Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της 
υποβάθμισης των δασών για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και της απώλειας της βιοποικιλότητας». 

Or. fr

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 38 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 38. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο, 
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όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες προκειμένου να μειωθεί, σε 
απόλυτες τιμές, η κατά κεφαλή παραγωγή 
αποβλήτων, να περιοριστεί η ανάκτηση 
ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά, 
να καταργηθεί σταδιακά η υγειονομική 
ταφή, να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας 
ανακύκλωση και να αναπτυχθούν αγορές 
δευτερογενών πρώτων υλών.  Θα χρειαστεί 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ αγορακεντρικά μέσα που 
να ευνοούν την πρόληψη, την
ανακύκλωση και την
επαναχρησιμοποίηση. Θα πρέπει να 
αρθούν τα εμπόδια στα οποία 
προσκρούουν οι δραστηριότητες 
ανακύκλωσης στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ και να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι 
στόχοι όσον αφορά την πρόληψη, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα. 

όπως ζητεί ο χάρτης πορείας για την 
αποδοτική χρήση των πόρων, προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη 
την ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αυστηρή 
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 
και καλύπτει διάφορους τύπους 
αποβλήτων. Απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες, λόγου χάριν στον τομέα της 
πρόληψης (κυρίως σπατάλη τροφίμων), 
προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή 
αποβλήτων σε συνάρτηση με το ΑΕΠ, να 
επιτευχθεί η σταδιακή εκτροπή των 
ανακυκλώσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων  αποβλήτων προς 
την ανακύκλωση και την ανάκτηση, μέσω 
ενός σωστού προγραμματισμού για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών 
ανακύκλωσης και ανάκτησης. Θα 
χρειαστεί διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι σημαντικές 
δυσμενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον, όπως 
συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής 
Ρίο+20. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει 
να εφαρμοστεί συστηματικότερα σε 
ολόκληρη την ΕΕ ένας κατάλληλος 
συνδυασμός μέσων που να 
περιλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα, 
αγορακεντρικά μέσα, ρυθμίσεις και 
προγραμματισμός των υποδομών 
διαχείρισης των αποβλήτων ώστε να 
ευνοηθεί η πρόληψη, η ανακύκλωση και η
επαναχρησιμοποίηση, αφού υποβληθεί 
πρώτα σε αξιολόγηση αντικτύπου και σε
ανάλυση κόστους-ωφελείας.  Θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κράτη 
μέλη που είναι τα λιγότερο προηγμένα 
στον εν λόγω τομέα, ώστε να βελτιώσουν 
τις επιδόσεις τους και την εφαρμογή του 
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα των 
αποβλήτων.  Θα πρέπει να αρθούν τα
εμπόδια στα οποία προσκρούουν οι 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ και να 
επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι στόχοι 
όσον αφορά την πρόληψη, την 
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επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση και την εκτροπή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής, προς την κατεύθυνση 
μιας «κυκλικής» οικονομίας με κλιμακωτή 
χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
μικτά υπολειμματικά απόβλητα. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γενική απαγόρευση της υγειονομικής ταφής πριν από τη λήξη του 2020 δεν είναι ρεαλιστική 
και θα οδηγούσε σε αποθάρρυνση. Η σημαντική μείωση, σε ένα πλαίσιο βελτιωμένων
στατιστικών, συνιστά μια πραγματική πρόοδο. Για τη μέτρηση της προόδου μιας χώρας όσον 
αφορά τη μείωση των αποβλήτων, είναι απαραίτητο να εξετάσει τα απόβλητα υπό το πρίσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης και του ΑΕΠ. Επομένως, είναι αναγκαίο να εισαχθεί η έννοια της 
αποσύνδεσης της ανάπτυξης των αποβλήτων σε σχέση με το ΑΕΠ. Ως μικτά υπολειμματικά 
απόβλητα νοούνται τα απόβλητα χωρίς επεξεργασία / προεπεξεργασία / προδιαλογή.

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της 
κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, 
περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα 
μη ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική 
εξάλειψη της υγειονομικής ταφής
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων
υλικών.

δ) Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως 
πόρου και προς αποφυγή ζημιών στο 
περιβάλλον και στην υγεία, πτώση της 
παραγωγής αποβλήτων σε συνάρτηση με 
το ΑΕΠ, σταδιακή εκτροπή των 
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων  
αποβλήτων προς την ανακύκλωση και 
την ανάκτηση· 

Or. fr

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου νομικού 
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για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης.

πλαισίου για την αειφόρο παραγωγή και 
κατανάλωση. Επανεξέταση της νομοθεσίας 
περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και 
της αποδοτικότητάς τους από πλευράς 
χρήσης των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων 
μείωσης των συνολικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. καταπολέμηση της 
σπατάλης τροφίμων· γενίκευση της 
περιβαλλοντικής επισήμανσης των 
προϊόντων· 

Or. fr

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α)  προσαρμογή στις εξελίξεις της 
αγοράς εργασίας και ανάπτυξη 
προγραμμάτων εκπαίδευσης στα 
επαγγέλματα που συνδέονται με την 
πράσινη οικονομία· 

Or. fr

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
την πραγματική σταδιακή κατάργηση της 

ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα 
περιλαμβάνει την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
βάσει προσέγγισης κύκλου ζωής, και την 
αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών 
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υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της 
ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των 
ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος 
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την 
ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.

μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν 
τη σταδιακή εκτροπή των 
ανακυκλώσιμων και 
λιπασματοποιήσιμων  αποβλήτων προς 
την ανακύκλωση και την ανάκτηση, τη 
χρήση των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως 
μείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών 
για την ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της 
παραγωγής τους, την εξάλειψη της 
παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την 
άρση των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς στα οποία προσκρούουν οι 
αβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ Θα 
πρέπει να προβλεφθεί ειδική επικοινωνία 
με τους πολίτες με στόχο την ενίσχυση, σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο, των  
εκστρατειών για την ενημέρωση των 
πολιτών με σαφήνεια και απλότητα 
σχετικά με την πρόληψη και τη 
διαχείριση των αποβλήτων, την 
ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση 
τους για τη μείωση της ρύπανσης και την 
καταπολέμηση της περιβαλλοντικής 
ασυνειδησίας,  ώστε να καταστούν οι 
κανόνες διαλογής και συλλογής των 
απορριμμάτων πιο κατανοητοί και 
καλύτερα προσαρμοσμένοι στις ανάγκες 
των καταναλωτών και να ενθαρρύνουν τη
χειρονομία της διαλογής· 

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) προετοιμασία και εφαρμογή 
προγράμματος δράσης της Ένωσης για 
την αξιολόγηση και τον περιορισμό της 
επίπτωσης της ευρωπαϊκής 
κατανάλωσης προϊόντων και πρώτων 
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υλών ικανών να συμβάλουν στην 
αποψίλωση και στην υποβάθμιση των 
δασών εκτός της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

51. Επιπλέον, τα μέτρα για την ενίσχυση 
της οικολογικής και κλιματικής 
ανθεκτικότητας, όπως η αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων και η πράσινη υποδομή, 
μπορούν να αποφέρουν σημαντικά 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη, μεταξύ 
άλλων και για τη δημόσια υγεία. 
Χρειάζεται επαρκής διαχείριση των 
συνεργιών και των δυνητικών 
συμβιβασμών μεταξύ των κλιματικών και 
άλλων περιβαλλοντικών στόχων, όπως η 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για 
παράδειγμα, η αλλαγή καυσίμου με 
κριτήρια που αφορούν το κλίμα ή την 
ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των 
αιωρούμενων σωματιδίων και των 
επικίνδυνων εκπομπών.

51. Επιπλέον, τα μέτρα για την ενίσχυση 
της οικολογικής και κλιματικής 
ανθεκτικότητας, όπως η αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων και η πράσινη και 
γαλάζια υποδομή, μπορούν να αποφέρουν 
σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, 
μεταξύ άλλων και για τη δημόσια υγεία. 
Χρειάζεται επαρκής διαχείριση των 
συνεργιών και των δυνητικών 
συμβιβασμών μεταξύ των κλιματικών και 
άλλων περιβαλλοντικών στόχων, όπως η 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για 
παράδειγμα, η αλλαγή καυσίμου με 
κριτήρια που αφορούν το κλίμα ή την 
ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των 
αιωρούμενων σωματιδίων και των 
επικίνδυνων εκπομπών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της πράσινης και γαλάζιας υποδομής σημαίνει ένα δίκτυο χερσαίων και θαλασσίων 
οικολογικών αλληλουχιών. Συνιστά ένα βιώσιμο μέσον εδαφικής χωροταξίας και συμβάλλει σε 
μια ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης των φυσικών ενδιαιτημάτων και των ειδών, καθώς και στην 
καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων. Η εν λόγω έννοια οικολογικού δικτύου 
περιλαμβάνεται έχει ενσωματωθεί και στους στόχους του Aichi σχετικά με τη βιοποικιλότητα 
για την περίοδο 2011-2020 (στόχος 11). 
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Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΕ. 

α) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα – εσωτερικού και 
εξωτερικού - στην ΕΕ, σύμφωνα με τα 
επίπεδα που συνιστά η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας·

Or. fr

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Συνέχιση της εφαρμογής του 
REACH, σε μια λογική  σταθερότητας 
και προβλεψιμότητας, μέσω μείωσης του 
διοικητικού φόρτου και της οικονομική
επιβάρυνσης για τις ΜΜΕ, ώστε να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος, η ελεύθερη
κυκλοφορία των χημικών ουσιών στην 
εσωτερική αγορά και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων1

_____________
1 Γενική Έκθεση για τον REACH της 
05/02/2013 σύμφωνα με το άρθρο 117, 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (κανονισμός REACH) και το 
άρθρο 46, παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) Αριθ. 1272 / 2008 (κανονισμός 
CLP), καθώς και αναθεώρηση ορισμένων 
πτυχών του κανονισμού REACH, 
σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 2, 
και το άρθρο 138, παράγραφοι 2, 3 και 6.
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Or. fr

Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής 
για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία 
υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση 
σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες 
και την τοξικότητά τους και ευνοεί την 
καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.

δ) Συνέχιση της εφαρμογής της
ενωσιακής στρατηγικής για ένα
περιβάλλον καθαρό, ασφαλές και υγιές 
σύμφωνα με το στόχο που καθορίσθηκε 
κατά την παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής 
του 2002 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
επιβεβαιώθηκε από τη σύνοδο κορυφής 
του Ρίο+20,  η οποία υποστηρίζεται από
εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την 
έκθεση σε χημικές ουσίες και την 
τοξικότητά τους αποκτηθείσα κατά 
προτίμηση μέσω προσφυγής σε 
εναλλακτικές μεθόδους χωρίς δοκιμές σε 
ζώα και οι οποίες τελούν υπό την 
κεντρική διαχείριση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και 
ευνοεί την καινοτομία για αειφόρα 
υποκατάστατα.

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 52 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Τυποποίηση σε επίπεδο ΕΕ των 
πρωτοκόλλων έρευνας και των κριτηρίων 
αξιολόγησης σχετικά με την 
περιβαλλοντική και την ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση χάριν 
βελτιστοποίησης της χρήσης αυτού του 
εργαλείου για την εκτίμηση της συνολικής 
ποιότητας του περιβάλλοντος και της 
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υγείας των πολιτών της Ένωσης· 

Or. fr

Τροπολογία 45

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

54. Τα οφέλη από τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη είναι 
τριπλά: διαμόρφωση όρων ισότιμου 
ανταγωνισμού για τους οικονομικούς 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην 
ενιαία αγορά, ενθάρρυνση της καινοτομίας 
και προώθηση πλεονεκτημάτων του 
πρωτοπόρου (first mover) για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε πολλούς τομείς. 
Αντίθετα, το κόστος που συνεπάγεται η 
αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι 
υψηλό, υπολογιζόμενο χονδρικά σε 
περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως,  
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που 
σχετίζονται με υποθέσεις παράβασης. 
Μόνο το 2009 κινήθηκαν 451 διαδικασίες 
για παράβαση που αφορούσαν τη 
νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον. Η 
Επιτροπή δέχεται επίσης πλήθος 
καταγγελιών απευθείας από πολίτες της
ΕΕ, για πολλές από τις οποίες το 
καταλληλότερο επίπεδο υποβολής θα ήταν 
το εθνικό ή το τοπικό. 

54. Τα οφέλη από τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη είναι 
τριπλά: διαμόρφωση όρων ισότιμου 
ανταγωνισμού για τους οικονομικούς 
παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην 
ενιαία αγορά, ενθάρρυνση της καινοτομίας 
και προώθηση πλεονεκτημάτων του 
πρωτοπόρου (first mover) για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε πολλούς τομείς. 
Αντίθετα, το κόστος που συνεπάγεται η 
αδυναμία εφαρμογής της νομοθεσίας είναι 
υψηλό, υπολογιζόμενο χονδρικά σε 
περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως,  
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που 
σχετίζονται με υποθέσεις παράβασης. Το 
2011, το περιβάλλον υπήρξε ο τομέας 
στον οποίο διαπιστώθηκε στην Ένωση το 
μεγαλύτερο μέρος των παραβιάσεων του 
δικαίου της ΕΕ (299), αριθμός που 
αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου των 
παραβάσεων, ενώ κινήθηκαν 114 νέες 
διαδικασίες επί παραβάσει. Η Επιτροπή 
δέχεται επίσης πλήθος καταγγελιών 
απευθείας από πολίτες της ΕΕ, για πολλές 
από τις οποίες το καταλληλότερο επίπεδο 
υποβολής θα ήταν το εθνικό ή το τοπικό. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ (2011) (COM (2012)714),
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Τροπολογία 46

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη 
προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη 
βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος 
σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν
σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών ως προς την εφαρμογή. 
Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι 
εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις 
γνώσεις και την ικανότητα να βελτιώσουν 
την αποκόμιση των οφελών από τη 
συγκεκριμένη νομοθεσία. 

55. Θα πρέπει επομένως να δοθεί ύψιστη 
προτεραιότητα κατά τα επόμενα έτη στη 
βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού 
κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος 
σε επίπεδο κρατών μελών. Η συνεχής 
εξέλιξη και ο όλο και πιο περίπλοκος 
χαρακτήρας της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας προκαλούν νομική αστάθεια, 
δυσκολίες κατανόησης και πρόσθετο 
κόστος για τις επιχειρήσεις, τις 
διοικητικές υπηρεσίες παντός επιπέδου, 
τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Τούτο οδηγεί επίσης σε 
σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των 
κρατών μελών ως προς την εφαρμογή, 
διοικητικές δυσκινησίες και συγκρούσεις 
ερμηνείας και δικαιοδοσίας. Είναι 
αναγκαίο να αποκτήσουν οι εμπλεκόμενοι 
στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο τις γνώσεις και την 
ικανότητα να βελτιώσουν την αποκόμιση 
των οφελών από τη συγκεκριμένη 
νομοθεσία.

Or. fr

Τροπολογία 47

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57. Πρώτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος 
συγκέντρωσης και διάδοσης των γνώσεων 
σχετικά με την εφαρμογή για να 
διευκολυνθεί η πλήρης κατανόηση, από το 
ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες του 

57. Πρώτον, θα βελτιωθεί ο τρόπος 
συγκέντρωσης και διάδοσης των γνώσεων 
σχετικά με την εφαρμογή για να 
διευκολυνθεί η πλήρης κατανόηση, από το 
ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες του 
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τομέα του περιβάλλοντος, του τρόπου με 
τον οποίο οι εθνικές και οι τοπικές 
διοικήσεις εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης. Για ειδικά προβλήματα 
εφαρμογής που αντιμετωπίζουν 
μεμονωμένα κράτη μέλη θα παρέχεται 
στοχευμένη βοήθεια, κατά τρόπο ανάλογο 
με την εξατομικευμένη προσέγγιση που 
ακολουθείται στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για παράδειγμα, 
θα συνάπτονται συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ της 
Επιτροπής και μεμονωμένων κρατών 
μελών, οι οποίες θα καλύπτουν ζητήματα 
όπως η εξεύρεση πηγών χρηματοδοτικής 
στήριξης της εφαρμογής και τα βελτιωμένα 
πληροφορικά συστήματα για την 
παρακολούθηση της προόδου.

τομέα του περιβάλλοντος, του τρόπου με 
τον οποίο οι εθνικές και οι τοπικές 
διοικήσεις εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης. Για ειδικά προβλήματα 
εφαρμογής που αντιμετωπίζουν 
μεμονωμένα κράτη μέλη θα παρέχεται 
στοχευμένη βοήθεια, κατά τρόπο ανάλογο 
με την εξατομικευμένη προσέγγιση που 
ακολουθείται στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για παράδειγμα, 
θα συνάπτονται συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ της 
Επιτροπής και μεμονωμένων κρατών 
μελών, οι οποίες θα καλύπτουν ζητήματα 
όπως η εξεύρεση πηγών χρηματοδοτικής 
στήριξης της εφαρμογής και τα βελτιωμένα 
πληροφορικά συστήματα για την 
παρακολούθηση της προόδου. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της ως άνω 
προσέγγισης, θα είναι δυνατή η 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, λόγου χάριν μέσω 
συμφωνιών τριμερών εταιρικών σχέσεων, 
στα πλαίσια της διοικητικής οργάνωσης 
εκάστου κράτους μέλους.  Η τεχνική 
πλατφόρμα συνεργασίας για το 
περιβάλλον που δρομολόγησαν η 
Επιτροπή των Περιφερειών και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει το 
διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών 
για μια καλύτερη επιτόπου εφαρμογή της 
νομοθεσίας. 

Or. fr

Τροπολογία 48

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

58. Δεύτερον, η ΕΕ θα επεκτείνει τις 
απαιτήσεις για ελέγχους και επιτήρηση στο 
ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ 

58. Δεύτερον, θα πρέπει να διαρθρωθεί 
και να ενισχυθεί το δίκτυο των αρχών 
των  κρατών μελών  που είναι αρμόδιες 
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και θα τις συμπληρώσει με δυναμικότητα 
ενωσιακής κλίμακας για την αντιμετώπιση 
των περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν 
βάσιμοι λόγοι ανησυχίας. 

για την εφαρμογή και την επιβολή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας (δίκτυο 
IMPEL) με την εξασφάλιση επαρκούς 
οικονομικής στήριξης σε μακροπρόθεσμη 
βάση, μεριμνώντας ώστε να 
χρησιμοποιείται πιο συστηματικά για 
αξιολογήσεις από ομότιμους κριτές, να 
εντείνει τις εργασίες του για τον 
εντοπισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και να επεκταθεί περαιτέρω 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 
Ένωση θα επεκτείνει τις απαιτήσεις για 
ελέγχους και επιτήρηση στο ευρύτερο 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και θα τις 
συμπληρώσει με δυναμικότητα ενωσιακής 
κλίμακας για την αντιμετώπιση των 
περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν 
βάσιμοι λόγοι ανησυχίας, η οποία θα είναι 
κινητοποιήσημη εάν το ζητήσουν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη βάσει μιας 
προσέγγισης κόστους-ωφέλειας.

Or. fr

Τροπολογία 49

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- α) Εξασφάλιση της τήρησης των αρχών 
της ευφυούς νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος, απλοποίηση της 
νομοθεσίας και βελτίωση του 
παιδαγωγικού έργου σχετικά με τους 
κανόνες έναντι των πολιτικών και 
οικονομικών φορέων και των πολιτών·

Or. fr
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Τροπολογία 50

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών 
και της Επιτροπής.

β) Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης 
για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών 
και της Επιτροπής σε εθελοντική βάση, με 
τη συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 51

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Επέκταση των δεσμευτικών κριτηρίων 
για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και 
επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών 
στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της 
ΕΕ και ανάπτυξη συμπληρωματικής 
δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις 
οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι 
ανησυχίας, συνοδευόμενη από την 
υποστήριξη δικτύων επαγγελματιών.

γ) Παρότρυνση των κρατών μελών να 
ορθολογικοποιήσουν τις υπάρχουσες 
ικανότητές τους όσον αφορά τις 
επιθεωρήσεις και ενίσχυση του δικτύου 
IMPEL· Επέκταση των δεσμευτικών 
κριτηρίων για αποτελεσματικές 
επιθεωρήσεις και επιτήρηση από μέρους 
των κρατών μελών στο ευρύτερο 
περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και 
ανάπτυξη συμπληρωματικής 
δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για 
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις 
οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι 
ανησυχίας, εάν το ζητήσουν τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη βάσει μιας 
προσέγγισης κόστους-ωφέλειας.
Ενθάρρυνση της εγκατάστασης δικτύων 
επαγγελματιών  κατ' εικόνα του IMPEL, 
ώστε να αυξηθεί η πρακτική των 
αξιολογήσεων από ομότιμους κριτές 
κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανόμενης 
της διαχείρισης καταστάσεων που 
αποτελούν αντικείμενο σοβαρών 
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ανησυχιών· 

Or. fr

Τροπολογία 52

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

65. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο για την 
περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση της 
διεπαφής επιστήμης-πολιτικής για το 
περιβάλλον, π.χ. μέσω του διορισμού 
επιστημονικών αρχισυμβούλων, όπως 
έχουν ήδη πράξει η Επιτροπή και ορισμένα 
κράτη μέλη. 

65. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε 
ενωσιακό και διεθνές επίπεδο για την 
περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση της 
διεπαφής επιστήμης-πολιτικής για το 
περιβάλλον, π.χ. μέσω βελτιστοποίησης
των εργασιών που εκτελούνται από τις 
εθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 
(ΕΟΠ) και το δίκτυο πληροφόρησης και 
παρατήρησης (Eionet), καθώς και μέσω 
του διορισμού επιστημονικών 
αρχισυμβούλων, όπως έχουν ήδη πράξει η 
Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να συμβάλει η 
ΕΕ ενεργά στην επιστημονική 
Διακυβερνητική Πλατφόρμα για τη 
Βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες (IPBES), όταν θα είναι πλήρες 
μέλος της, ώστε να κάνει τη σύνδεση 
μεταξύ τοπικού, περιφερειακού και 
διεθνούς επιπέδου όσον αφορά τη 
διακυβέρνηση της βιοποικιλότητας.

Or. fr

Τροπολογία 53

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

79. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την 79. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά την 
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περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 
δείχνει ότι, αν και διατίθενται σημαντικά 
κονδύλια για το περιβάλλον, η 
απορρόφησή τους σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο κατά τα πρώτα έτη 
υπήρξε πολύ άνιση, γεγονός που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των 
συμφωνηθέντων στόχων και σκοπών. 
Προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
στις στρατηγικές και στα προγράμματά 
τους για τη χρηματοδότηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, της αγροτικής ανάπτυξης και της 
θαλάσσιας πολιτικής, να δώσουν 
προτεραιότητα στην έγκαιρη απορρόφηση 
της χρηματοδότησης που διατίθεται για το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και 
να ενισχύσουν την ικανότητα των 
εκτελεστικών φορέων να επιτυγχάνουν 
αποτελεσματικές έναντι του κόστους και 
αειφόρες επενδύσεις, ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη και αναγκαία 
χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις σε 
αυτούς τους τομείς.

περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 
δείχνει ότι, αν και διατίθενται σημαντικά 
κονδύλια για το περιβάλλον, η 
απορρόφησή τους σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο κατά τα πρώτα έτη 
υπήρξε πολύ άνιση, γεγονός που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των 
συμφωνηθέντων στόχων και σκοπών. 
Προκειμένου να μην επαναληφθεί αυτό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
στις στρατηγικές και στα προγράμματά 
τους για τη χρηματοδότηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, της αγροτικής ανάπτυξης και της 
θαλάσσιας πολιτικής, να δώσουν 
προτεραιότητα στην έγκαιρη απορρόφηση 
της χρηματοδότησης που διατίθεται για το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και 
να ενισχύσουν την ικανότητα των 
εκτελεστικών φορέων να επιτυγχάνουν 
αποτελεσματικές έναντι του κόστους και 
αειφόρες επενδύσεις, ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη και αναγκαία 
χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις σε 
αυτούς τους τομείς. Συνιστάται λόγου 
χάριν η συστηματική προσφυγή στα 
πλαίσια δράσεων κατά προτεραιότητα 
που προβλέπει η οδηγία για τη διατήρηση 
των φυσικών βιοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, για μια 
συνεκτική προσέγγιση των 
χρηματοδοτικών αναγκών του δικτύου 
Natura 2000.

Or. fr

Τροπολογία 54

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

79 α. Σε γενικό κανόνα, θα πρέπει να 
προταθούν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η 
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αποτελεσματική χρήση των πόρων της 
Ένωσης στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
δράσεων, κυρίως στους τομείς του 
ύδατος, των μεταφορών, της ενεργειακής 
απόδοσης και των αποβλήτων. Επί 
παραδείγματι, στην περίπτωση των 
υποδομών δημοτικών αποβλήτων, η 
χορήγηση επιδοτήσεων της Ένωσης δεν 
εξαρτάται ούτε από την εφαρμογή 
συνοδευτικών μέτρων, ούτε από την 
υλοποίηση των στόχων της πολιτικής τη 
Ένωσης στον τομέα των αποβλήτων, 
γεγονός που περιορίζει την 
αποτελεσματικότητα της ενωσιακής 
χρηματοδότησης1.  
_______________
1Βλέπε επ' αυτού τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην 
ειδική έκθεση αριθ. 20/2012 με τίτλο 
«Μπορούμε να πούμε ότι η 
χρηματοδότηση των σχεδίων υποδομών 
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών δράσεων 
βοηθά αποτελεσματικά τα κράτη μέλη 
στο να υλοποιήσουν τους στόχους της 
πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των 
αποβλήτων;» (JO C 28, 30.1.2013, σελ. 
2).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πολλοί ευρωπαϊκοί πόροι προοριζόμενοι για την εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων 
παραμένουν αναξιοποίητοι ή δεν χρησιμοποιούνται κατά τον βέλτιστο τρόπο.

Τροπολογία 55

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της 
χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 

α) Προσδιορισμός, εντοπισμός και 
σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων 
που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της 
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συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

Or. fr

Τροπολογία 56

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) Ανάπτυξη αντισταθμίσεων για τις 
παρασχεθείσες περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες όταν συνεπάγονται 
περιορισμούς ή πρόσθετο κόστος 
επένδυσης και διαχείρισης, ευνοώντας 
κυρίως το σχεδιασμό και την καθιέρωση 
συστημάτων πληρωμών για 
περιβαλλοντικές υπηρεσίες (ΠΠΥ) χάριν 
συμφιλίωσης των στόχων οικονομικής 
ανάπτυξης και διατήρησης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα ΠΠΥ συνιστούν οικονομικά κίνητρα, των οποίων πολλαπλασιάζονται τα πιλοτικά 
πειράματα. Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πληρώνονται από τους χρήστες ή τους δικαιούχους, για 
την παροχή της υπηρεσίας ή για την εφαρμογή μιας ειδικής μεθόδου διαχείρισης που 
εξασφαλίζει την υλοποίηση της ευκταίας περιβαλλοντικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, μπορούν 
να χρηματοδοτήσουν τη διατήρηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που 
παρέχουν τα πολυλειτουργικά δάση, οι οποίες συνεπάγονται για τους ιδιοκτήτες και τους δήμους 
περιορισμούς και πρόσθετο κόστος επένδυσης και διαχείρισης.
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Τροπολογία 57

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 88 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

88. Οι περισσότερες πόλεις 
αντιμετωπίζουν ένα κοινό βασικό σύνολο 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ 
των οποίων κακή ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, υψηλή στάθμη 
θορύβου, εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, λειψυδρία, πλημμύρες και 
καταιγίδες, μολυσμένες τοποθεσίες, 
εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και απόβλητα. Ταυτόχρονα, 
οι πόλεις της ΕΕ καθορίζουν πρότυπα 
αστικής αειφορίας και συχνά 
πρωτοστατούν σε καινοτόμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Ένας διαρκώς αυξανόμενος 
αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων θέτουν την 
περιβαλλοντική αειφορία στο επίκεντρο 
των στρατηγικών τους για την αστική 
ανάπτυξη.

88. Οι περισσότερες πόλεις 
αντιμετωπίζουν ένα κοινό βασικό σύνολο 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ 
των οποίων κακή ποιότητα του 
ατμοσφαιρικού αέρα, υψηλή στάθμη 
θορύβου, εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, εξέλιξη της αστικής και 
περιαστικής βιοποικιλότητας, λειψυδρία, 
πλημμύρες και καταιγίδες, μολυσμένες 
τοποθεσίες, εγκαταλελειμμένες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
απόβλητα, αλλά επίσης και το πρόβλημα 
του ελέγχου της ενέργειας.. Ταυτόχρονα, 
οι πόλεις της ΕΕ καθορίζουν πρότυπα 
αστικής αειφορίας και συχνά 
πρωτοστατούν σε καινοτόμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων. Ένας διαρκώς αυξανόμενος 
αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων θέτουν την 
περιβαλλοντική αειφορία στο επίκεντρο 
των στρατηγικών τους για την αστική 
ανάπτυξη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εις ό,τι αφορά την πανίδα σε αστικό περιβάλλον, ορισμένα είδη εξαφανίζονται ενώ αντίθετα 
άλλα μπορούν να καταλήξουν σε υπερπληθυσμό. Είναι συνεπώς σημαντικό να θεσπισθεί μια 
πραγματική διαχείριση της αστικής βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 58

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 88 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

88 α. Η αστικοποίηση ευαισθητοποιεί 
τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων 
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στο θέμα του περιβάλλοντος και γεννά 
την ανάγκη ανανέωσης της σχέσης με τη 
φύση στο άμεσο αστικό περιβάλλον. Ως 
εκ τούτου, η πόλη γίνεται μια πρόκληση 
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.   
Η επανεισαγωγή της φυσικής διάστασης 
στο αστικό περιβάλλον, ειδικότερα μέσω 
νέων χωρικών διαμορφώσεων του τοπίου, 
η κάλυψη ορισμένων τοίχων και σκεπών 
με βλάστηση και η ανάπτυξη αστικών 
πράσινων και γαλάζιων υποδομών, 
συνιστούν ισάριθμες πρωτοβουλίες προς 
την κατεύθυνση αυτή.  Οι επιδόσεις 
διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων στον 
τομέα της βιοποικιλότητας θα πρέπει να 
αξιολογηθούν και να βελτιωθούν βάσει 
ενός ειδικού δείκτη βιοποικιλότητας σε 
αστικό περιβάλλον, όπως ο δείκτης της 
Σιγκαπούρης που παρουσιάστηκε στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη Ναγκόγια  για τη 
Βιοποικιλότητα (2010)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα σε αστικό περιβάλλον 
τροχοπεδεί τη σύλληψη σχεδίων για την προστασία της. 

Τροπολογία 59

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 90 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

90. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει 
περαιτέρω και, κατά περίπτωση, να 
διευρύνει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες 
που στηρίζουν την καινοτομία και τις 
βέλτιστες πρακτικές στις πόλεις, τη 
δικτύωση και τις ανταλλαγές μεταξύ τους 
και ενθαρρύνουν τις πόλεις να προβάλλουν 
την ηγετική θέση τους στην αειφόρο 
αστική ανάπτυξη. Τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν την 

90. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει 
περαιτέρω και, κατά περίπτωση, να 
διευρύνει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες
που στηρίζουν την καινοτομία και τις 
βέλτιστες πρακτικές στις πόλεις, όπως οι 
οικολογικές συνοικίες, τη δικτύωση και τις 
ανταλλαγές μεταξύ τους και ενθαρρύνουν 
τις πόλεις να προβάλλουν την ηγετική 
θέση τους στην αειφόρο αστική ανάπτυξη. 
Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για ευφυείς πόλεις και 
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απορρόφηση της ενωσιακής 
χρηματοδότησης που διατίθεται μέσω της 
πολιτικής για τη συνοχή και άλλων 
ταμείων για τη στήριξη των προσπαθειών 
των πόλεων που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, 
στην ευαισθητοποίηση και στην 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των τοπικών 
παραγόντων. Η κατάρτιση και η έγκριση 
ενός συνόλου κριτηρίων αειφορίας για τις 
πόλεις θα παρείχε κοινή βάση αναφοράς 
για τις εν λόγω πρωτοβουλίες και θα 
προήγε μια συνεκτική, ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης.

κοινότητες θα συμβάλει στην τόνωση της 
ανάπτυξης ευφυών τεχνολογιών στις 
αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
της συγκέντρωσης των πόρων για την 
έρευνα στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)2, και δίνοντας έναν κεντρικό και 
στρατηγικό ρόλο στις πόλεις. Επιπλέον, 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν και να 
ενθαρρύνουν την απορρόφηση της 
ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται 
μέσω της πολιτικής για τη συνοχή και 
άλλων ταμείων για τη στήριξη των 
προσπαθειών των πόλεων που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, στην ευαισθητοποίηση και 
στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
τοπικών παραγόντων. Η κατάρτιση και η 
έγκριση ενός συνόλου κριτηρίων και 
δεικτών αειφορίας για τις πόλεις, 
συγκεκριμένα βάσει της 
εμπειρογνωμοσύνης των επαγγελματιών 
του τομέα της πολεοδομίας (όπως 
πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, 
επιχειρηματίες), θα παρείχε κοινή βάση 
αναφοράς για τις εν λόγω πρωτοβουλίες 
και θα προήγε μια συνεκτική, 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης.

_______________
1Παραδείγματος χάριν: το "Σύμφωνο των 
Δημάρχων" που δρομολογήθηκε από την 
Επιτροπή μετά την έκδοση της δέσμης 
μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα, το 
2008, αλλά και άλλες διεθνείς συμφωνίες, 
όπως ο Χάρτης του Aalborg (1994 και 
2004), ο Χάρτης της Λειψίας (2007), η 
Δήλωση του Τολέδο (2010), ο Χάρτης της 
Μάλαγα 
C(2012)4701 της 10ης Ιουνίου 2012.

Or. fr
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Τροπολογία 60

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου 
πολεοδομικού προγραμματισμού και 
σχεδιασμού στην πλειονότητα των πόλεων 
της ΕΕ.

α) Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου 
πολεοδομικού προγραμματισμού και 
σχεδιασμού και κινητικότητας στην 
πλειονότητα των πόλεων της ΕΕ. 

Or. fr

Τροπολογία 61

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου 
κριτηρίων για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων.

α) Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου 
κοινών κριτηρίων δεικτών για την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των πόλεων, λαμβανομένων 
υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων και των ιστορικών και 
γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των 
αστικών προτύπων·

Or. fr

Τροπολογία 62

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Βελτίωση της διαχείρισης της 
βιοποικιλότητας σε αστικό περιβάλλον 
και ανάληψη έργου ευαισθητοποίησης 
των πολιτών σχετικά με τη θέση της 
πανίδας και της χλωρίδας στις πόλεις· 
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Τροπολογία 63

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Υποστήριξη της αειφόρου υγιούς και 
βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις, 
μέσω μείωσης των εκπομπών 
ρυπαντικών ουσιών και της 
ηχορύπανσης· Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των δικτύων αστικών 
συλλογικών μεταφορών· Ενσωμάτωση 
της ηλεκτρο-κινητικότητας στα τοπικά 
συστήματα μεταφορών και εκπόνηση 
προγραμμάτων ηλεκτρικών οχημάτων 
στις πόλεις της Ένωσης· Ενθάρρυνση 
των διαφόρων εναλλακτικών μέσων 
μεταφοράς·

Or. fr

Τροπολογία 64

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α.γ) Βελτίωση της εξοικονόμησης 
ενέργειας χάρη στα ευφυή κτήρια  και 
στη χρήση των ΤΠΕ·  Προώθηση της 
βιώσιμης ανακαίνισης και κατασκευής· 
ανάπτυξη και δικτύωση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο της επιστημονικής και τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης του οικοδομικού 
τομέα , βάσει μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης της οικοδόμησης από την 
άποψη της ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής απόδοσης, της 
ασφάλειας, της υγείας, της προσαρμογής 
στις ανάγκες του χρήστη, της 
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καινοτομίας και της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 65

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 91 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Μέριμνα ώστε οι πόλεις να 
ενημερώνονται σχετικά με τη 
χρηματοδότηση για μέτρα βελτίωσης της 
αστικής αειφορίας και να έχουν πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση αυτή. 

β) Μέριμνα ώστε οι πόλεις να 
ενημερώνονται σχετικά με τη 
χρηματοδότηση για μέτρα βελτίωσης της 
αστικής αειφορίας και να έχουν πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση αυτή, εξασφαλίζοντάς 
τους μια χρηματοδότηση στο ύψος των 
αναγκών τους.

Or. fr

Τροπολογία 66

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

92. Η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της 
φτώχειας και την εξασφάλιση της 
ποιότητας ζωής και της οικονομικής 
μεγέθυνσης. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 
οι παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη 
δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και 
αναγνώρισαν την «πράσινη» οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό 
εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και τον αποφασιστικό 
ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην 
εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και 
στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη 
την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα 

92. Η περιβαλλοντική αειφορία αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της 
φτώχειας και την εξασφάλιση της 
ποιότητας ζωής και της οικονομικής 
μεγέθυνσης. Στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 
οι παγκόσμιοι ηγέτες ανανέωσαν τη 
δέσμευσή τους για αειφόρο ανάπτυξη και 
αναγνώρισαν την «πράσινη» οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς ως σημαντικό 
εργαλείο για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης, καθώς και τον αποφασιστικό 
ρόλο του υγιεινού περιβάλλοντος στην 
εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και 
στη μείωση της φτώχειας. Με δεδομένη 
την πληθυσμιακή αύξηση σε έναν ολοένα 
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πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις 
αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για 
δράση στους τομείς του νερού, των 
ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και 
οικοσυστημάτων, της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ιδίως απόβλητα), της αειφόρου 
ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, η 
οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών 
καυσίμων. Οι εν λόγω προκλήσεις θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις σε τοπικό, 
εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με 
ουσιαστική συμμετοχή στις διεθνείς 
προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για τη 
διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

πιο αστικοποιημένο κόσμο, οι προκλήσεις 
αυτές θα περιλαμβάνουν την ανάγκη για 
δράση στους τομείς του νερού, των 
ωκεανών, των αειφόρων εδαφών και 
οικοσυστημάτων, της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων (ιδίως απόβλητα), της αειφόρου 
ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, η 
οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών 
καυσίμων. Οι εν λόγω προκλήσεις θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις σε τοπικό, 
εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με 
ουσιαστική συμμετοχή στις διεθνείς 
προσπάθειες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων λύσεων για τη 
διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει 
ίσος καταμερισμός των προσπαθειών 
αυτών σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα 
αυτό θα πρέπει να πέμψει ένα ισχυρό 
πολιτικό μήνυμα προς τον υπόλοιπο  
κόσμο και να συμβάλει στη δημιουργία 
μιας διεθνούς διακυβέρνησης του 
περιβάλλοντος, η οποία να ξεπερνά την  
οικονομική αλληλεγγύη και να 
εξασφαλίζει ότι οι τρίτες χώρες 
συμμετέχουν εξίσου με την Ένωση.  

Or. fr

Τροπολογία 67

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 94

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

94. Πολλοί από τους στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν 
πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής 
προσέγγισης και σε συνεργασία με τις 
χώρες-εταίρους. Για τον λόγο αυτό η 
Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 
συμμετέχουν στις σχετικές διεθνείς, 

94. Πολλοί από τους στόχους 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
παρόν πρόγραμμα μπορούν να επιτευχθούν 
πλήρως μόνο στο πλαίσιο πλανητικής 
προσέγγισης και σε συνεργασία με τις 
χώρες-εταίρους, καθώς και τις 
συνδεδεμένες με την Ένωση χώρες και 
εδάφη.. Για τον λόγο αυτό η Ένωση και τα 
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περιφερειακές και διμερείς διαδικασίες με 
ισχυρό, εστιασμένο, ενωτικό και συνεκτικό 
τρόπο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προωθούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
κανόνων για την παγκόσμια 
περιβαλλοντική πολιτική, που να 
συμπληρώνεται από μια 
αποτελεσματικότερη στρατηγική 
προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι 
περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και 
συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες 
στους στρατηγικούς εταίρους, τις 
υποψήφιες για προσχώρηση και τις 
γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα 
στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση.

κράτη μέλη της θα πρέπει να συμμετέχουν 
στις σχετικές διεθνείς, περιφερειακές και 
διμερείς διαδικασίες με ισχυρό,
εστιασμένο, ενωτικό και συνεκτικό τρόπο. 
Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προωθούν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
κανόνων για την παγκόσμια 
περιβαλλοντική πολιτική, που να 
συμπληρώνεται από μια 
αποτελεσματικότερη στρατηγική 
προσέγγιση στην οποία οι διμερείς και οι 
περιφερειακές πολιτικές συνομιλίες και 
συνεργασία θα είναι προσαρμοσμένες 
στους στρατηγικούς εταίρους, τις 
υποψήφιες για προσχώρηση και τις 
γειτονικές χώρες της Ένωσης και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αντίστοιχα, και θα 
στηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση. Η 
επικοινωνιακή πολιτική της Ένωσης 
σχετικά με τις δράσεις της στον 
περιβαλλοντικό τομέα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, θα πρέπει να ενισχυθεί. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση προβλημάτων προκύπτουν σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα 
του περιβάλλοντος πρέπει να στηρίζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, αλλά και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που οι περιοχές αυτές κατέχουν περισσότερο 
από το 70% της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.  Αυτά τα εδάφη μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
παράδειγμα και σύνδεσμος στην περιοχή τους για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται στο παρόν πρόγραμμα.   Η συμμετοχή των ΥΧΕ σε αυτό το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση για τη σύνδεση 
Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών.

Τροπολογία 68

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 95

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 

95. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
παρόν πρόγραμμα αντιστοιχεί σε βασικά 
στάδια της διεθνούς πολιτικής για το 
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κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Για την παραμονή εντός του 
ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν έως το 2050 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο 
για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων 
των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς 
αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η 
κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο 
αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται 
όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να 
καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση 
της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 
2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια 
συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής 
ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία 
αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 
τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα 
στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών που έχουν αναλάβει οι 
ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου να παραμείνει η πορεία των 
εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C. 
Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει
και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις 
με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 

κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις χημικές 
ουσίες. Για την παραμονή εντός του 
ανωτάτου ορίου των 2 °C, οι παγκόσμιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει 
να μειωθούν έως το 2050 κατά 
τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα επίπεδα 
του 1990. Ωστόσο, βάσει της σύμβασης-
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 
αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), τα 
συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί μόνο 
για το ήμισυ των απαιτούμενων μειώσεων 
των εκπομπών έως το 2020. Χωρίς 
αποφασιστικότερη δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι απίθανο να συγκρατηθεί η 
κλιματική αλλαγή. Ακόμη και στο πιο 
αισιόδοξο σενάριο, οι χώρες θα βρίσκονται 
όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με τις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, λόγω των ιστορικών εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και θα πρέπει να 
καταστρώσουν στρατηγικές προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της 
πλατφόρμας του Durban για την ενίσχυση 
της δράσης, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι το 
2015 και να εφαρμοστεί από το 2020 μια 
συνολική και αυτοτελής συμφωνία γενικής 
ισχύος. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
συμμετέχει προορατικά στη διαδικασία 
αυτή, καθώς και στις συζητήσεις για τον 
τρόπο γεφύρωσης της διαφοράς ανάμεσα 
στις σημερινές δεσμεύσεις μείωσης των 
εκπομπών που έχουν αναλάβει οι 
ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 
χώρες και για τα μέτρα που απαιτούνται 
προκειμένου να παραμείνει η πορεία των 
εκπομπών συμβατή με τον στόχο των 2 °C. 
Η συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο 
κορυφής Ρίο+20 θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
και να εντείνει περαιτέρω τις συμπράξεις 
με στρατηγικούς εταίρους στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής και να λάβει πρόσθετα 
μέτρα για την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
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παραμέτρων στην αναπτυξιακή της 
πολιτική.

παραμέτρων στην εξωτερική, καθώς και 
στην εμπορική και αναπτυξιακή 
πολιτικής της, σε πνεύμα αμοιβαιότητας 
και αμοιβαίου οφέλους. 

Or. fr

Τροπολογία 69

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες για 
την αναβάθμιση και την εφαρμογή των 
δικών τους περιβαλλοντικών κανονιστικών 
πλαισίων και προτύπων. Η ΕΕ θα 
συνεχίσει να προωθεί την αειφόρο 
ανάπτυξη, μέσω της διαπραγμάτευσης και 
της εφαρμογής ειδικών διατάξεων των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών που 
συνάπτει, και θα πρέπει να εξετάσει άλλες 
επιλογές πολιτικής για τη μείωση των 
επιπτώσεων της δικής της κατανάλωσης 
στο περιβάλλον τρίτων χωρών. 
Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής 
αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις 
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), 
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο 
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ 
μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις 
χώρες-εταίρους.

98. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει 
τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες 
παγκόσμιες αγορές για να προωθήσει 
πολιτικές και προσεγγίσεις με τις οποίες θα 
μειώνονται οι πιέσεις που ασκούνται στην 
παγκόσμια βάση φυσικών πόρων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή των 
προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, 
καθώς και αν εξασφαλιστεί ότι οι πολιτικές 
για το εμπόριο και την εσωτερική αγορά 
υποστηρίζουν την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
και παρέχουν κίνητρα σε άλλες χώρες, 
χάριν αμοιβαιότητας, για την αναβάθμιση 
και την εφαρμογή των δικών τους 
περιβαλλοντικών κανονιστικών πλαισίων 
και προτύπων και την καταπολέμηση του 
περιβαλλοντικού ντάμπιγκ.. Για να 
εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ακεραιότητα των ευρωπαϊκών 
μηχανισμών, καθώς και ένας θεμιτός 
ανταγωνισμός και να αποφευχθούν οι 
διαρροές άνθρακα και η μετεγκατάσταση 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει να 
συνεχισθεί ο προβληματισμός σχετικά με 
τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
ενσωμάτωσης του άνθρακα στην 
συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ. 
Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί την 
αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της 
διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής 
ειδικών διατάξεων των διεθνών εμπορικών 
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συμφωνιών που συνάπτει, και θα πρέπει να 
εξετάσει άλλες επιλογές πολιτικής για τη 
μείωση των επιπτώσεων της δικής της 
κατανάλωσης στο περιβάλλον και την 
εκμετάλλευση των πόρων τρίτων χωρών. 
Παράδειγμα σχετικής επιλογής πολιτικής 
αποτελούν οι διμερείς εταιρικές σχέσεις 
για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, 
τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT),  
που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο 
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ 
μόνο νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας από τις 
χώρες-εταίρους. Εν γένει, η Ένωση 
οφείλει να επιδιώξει τη βελτίωση των 
πτυχών που συνδέονται με την 
υποχρέωση επαγρύπνησης στο σύνολο 
των αλυσίδων εφοδιασμού. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και οι κίνδυνοι περιβαλλοντικού ντάμπινγκ γίνονται όλο και 
πιο συχνοί, εις βάρος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που βρίσκονται εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουν να συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα. Από την 
πλευρά του, ο μηχανισμός ενσωμάτωσης του άνθρακα θα απέτρεπε  τους κινδύνους μεταφοράς 
των εκπομπών C02 σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 70

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Καταβολή προσπαθειών προς την 
κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης 
δομής των Ηνωμένων Εθνών για την 
αειφόρο ανάπτυξη, με την ενίσχυση του 
UNEP σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20, ενώ παράλληλα 
συνεχίζεται η επιδίωξη της αναβάθμισης 
του καθεστώτος UNEP σε υπηρεσία του 
ΟΗΕ, και στήριξη των υπό εξέλιξη 
προσπαθειών για την ενίσχυση των 
συνεργιών μεταξύ των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

β) Καταβολή προσπαθειών προς την 
κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης 
δομής των Ηνωμένων Εθνών για την 
αειφόρο ανάπτυξη, με την ενίσχυση του 
UNEP βάσει των αποτελεσμάτων της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 και της 
οικουμενικής προσχώρησης του συνόλου 
των κρατών μελών του ΟΗΕ στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του UNEP, μέσω 
ενίσχυσης των οικονομικών πόρων, των 
ικανοτήτων και των περιφερειακών 
γραφείων του , ενώ παράλληλα 
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συνεχίζεται η επιδίωξη της αναβάθμισης 
του καθεστώτος UNEP σε υπηρεσία του 
ΟΗΕ, και στήριξη των υπό εξέλιξη 
προσπαθειών για την ενίσχυση των 
συνεργιών μεταξύ των πολυμερών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών

Or. fr

Τροπολογία 71

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
συνεργασίας: με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 
βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προκλήσεων· με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους 
για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 
τη μείωση των φυσικών καταστροφών, 
καθώς και την τήρηση των διεθνών 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, ως 
συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.

δ) Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με 
στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει την επικέντρωση της 
συνεργασίας: i) με τους στρατηγικούς 
εταίρους, στην προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών στην εσωτερική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία 
και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις 
πολυμερείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις· ii) με τις χώρες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη 
βασική περιβαλλοντική και κλιματική 
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας, της 
ανταλλαγής των πληροφοριών και των 
ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των 
περιφερειακών περιβαλλοντικών και 
κλιματικών προκλήσεων· iii) με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, στη στήριξη των 
προσπαθειών τους για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
φυσικών καταστροφών, καθώς και την 
τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων, ως συμβολή στον περιορισμό 
της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη. 
iv) στην εφαρμογή του δεκαετούς 
πλαισίου προγραμματισμού σχετικά με 
τους βιώσιμους τρόπους κατανάλωσης 
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και παραγωγής, που εγκρίθηκε κατά τη 
σύνοδο κορυφής Rio +20·

Or. fr

Τροπολογία 72

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς 
περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και 
οι συμβάσεις για τις χημικές ουσίες, καθώς 
και σε άλλα συναφή φόρουμ, όπως ο 
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 
Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός, με πιο συνεπή, προορατικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η τήρηση των δεσμεύσεων 
για το 2020 σε ενωσιακό και παγκόσμιο 
επίπεδο και να επιτευχθεί συμφωνία για 
την ανάληψη διεθνούς δράσης μετά το 
2020. 

ε) Συμμετοχή στις πολυμερείς 
περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται η UNFCCC, η 
σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, οι 
διάφορες διακυβερνητικές συμβάσεις 
σχετικά με τη διατήρηση της άγριας 
πανίδας και των ενδιαιτημάτων της σε 
παγκόσμια κλίμακα, και οι συμβάσεις για 
τις χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλα 
συναφή φόρουμ, όπως ο Διεθνής 
Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο 
Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, με πιο 
συνεπή, προορατικό και αποτελεσματικό 
τρόπο, με σκοπό να εξασφαλιστεί η 
τήρηση των δεσμεύσεων για το 2020 σε 
ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο και να 
επιτευχθεί συμφωνία για την ανάληψη 
διεθνούς δράσης μετά το 2020.

Or. fr

Τροπολογία 73

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) Έγκριση μιας εμπορικής 
στρατηγικής βασιζόμενης στην 
αμοιβαιότητα ως προς τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα, τόσο σε πολυμερές  (ΠΟΕ) όσο 
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και σε διμερές επίπεδο στο πλαίσιο των 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τις 
διάφορες τρίτες χώρες, σε συνάρτηση με 
το επίπεδο ανάπτυξής τους· 

Or. fr

Τροπολογία 74

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 100 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) Εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που δρουν υπέρ 
της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, σύμφωνα με τη δήλωση του Rio 
+201 και βελτίωση της διακυβέρνησης 
στον τομέα του περιβάλλοντος μέσω 
προώθησης των περιφερειακών και 
εθνικών πρωτοβουλιών·
_______________
Σύμφωνα με την παράγραφο 88η) της 
Δήλωσης του Rio+20.

Or. fr

Τροπολογία 75

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 102

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

102. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για 
την παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων προτεραιότητας 
περιλαμβάνουν τους δείκτες που 
χρησιμοποιεί ο ΕΟΠ για να παρακολουθεί, 
αφενός την κατάσταση του περιβάλλοντος 
και, αφετέρου, την υλοποίηση των στόχων 

102. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για 
την παρακολούθηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων προτεραιότητας 
περιλαμβάνουν τους δείκτες που 
χρησιμοποιεί ο ΕΟΠ για να παρακολουθεί, 
αφενός την κατάσταση του περιβάλλοντος 
και, αφετέρου, την υλοποίηση των στόχων 



PR\928464EL.doc 59/62 PE506.123v01-00

EL

και την εφαρμογή της νομοθεσίας που 
αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων, των στόχων για τη 
βιοποικιλότητα και των οροσήμων 
αποδοτικής χρήσης των πόρων. Σε 
συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη 
θα αναπτυχθούν πρόσθετοι δείκτες για τη 
μέτρηση της συνολικής προόδου προς μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, 
ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, καθώς 
και της συμβολής της στην ευμάρεια και 
την ευημερία. 

και την εφαρμογή της νομοθεσίας που 
αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων, των στόχων για τη 
βιοποικιλότητα και των οροσήμων 
αποδοτικής χρήσης των πόρων. Εις ό,τι 
αφορά την παραγωγή και την 
επεξεργασία των αποβλήτων, θα πρέπει 
να σημειωθούν πρόοδοι στον τομέα των 
γνώσεων και της εναρμόνισης των 
δεδομένων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στατιστικής νομοθεσίας. Σε συντονισμό 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στο πλαίσιο 
του χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη θα αναπτυχθούν 
πρόσθετοι δείκτες για τη μέτρηση της 
συνολικής προόδου προς μια αποδοτική, 
από πλευράς πόρων, ευρωπαϊκή οικονομία 
και κοινωνία, καθώς και της συμβολής της 
στην ευμάρεια και την ευημερία και στο
κοινό  πλαίσιο εφαρμογής της 
στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2020.. 

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έληξε στα τέλη Ιουλίου 
2012. Επομένως, είναι καιρός να βρεθεί συναίνεση για  το νέο γενικό πλαίσιο μέχρι το 2020 
και να προταθεί ένας φιλόδοξος και ρεαλιστικός οραματισμός για το 2050, στην ώθηση που 
έδωσε η σύνοδος κορυφής Ρίο+20. 

Ο ίδιος ο τίτλος του προγράμματος «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», 
παραπέμπει σε έναν φιλοσοφικό προβληματισμό όσον αφορά τη σχέση του ανθρώπου με τη 
φύση και την ανάγκη συμφιλίωσης της οικονομικής δραστηριότητας με την προστασία του 
περιβάλλοντος, γύρο από την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε έτσι να 
μιλήσουμε για υπέρβαση της τυφλής επιβίωσης υπέρ μιας ηθικής βασισμένης στην ευθύνη, 
που θα συνοψίζονταν με το απόφθεγμα "δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, 
τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας».  

Τα πάντα περιλαμβάνοντας ήδη στο Παγκόσμιο Χάρτη για τη Φύση του 1982, αλλά είναι 
σαφές ότι 30 χρόνια μετά, οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικές όσον αφορά την 
πίεση στους φυσικούς πόρους, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, την κατανάλωση 
ενέργειας, τη ρύπανση, τα απόβλητα, τους κινδύνους για την υγεία ή την αλλαγή του 
κλίματος. Εντούτοις, τίθεται συγχρόνως η μείζων πρόκληση της διατήρησης ή της βελτίωσης 
των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων στην Ευρώπη και ανά των κόσμο. Πώς μπορούμε τότε 
να είμαστε ταυτόχρονα φύλακες του πλανήτη και δημιουργοί πλούτου; 

Στην περίοδο οικονομικής κρίσης και λιτότητας που διερχόμαστε, η οιαδήποτε επίφαση στην 
περιβαλλοντική πολιτική θα μπορούσε να εξομοιωθεί με στοίχημα, δεδομένου ότι θεωρείται 
ως δευτερεύουσα προτεραιότητα ή ως περιορισμός και εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη 
και την απασχόληση. Όμως, σε μια τέτοια «βραχυπροθεσμική» και διχαστική προσέγγιση, θα 
ήταν πιο συνετό να αντιπαραβάλουμε έναν αποτελεσματικό συνδυασμό μεταξύ του 
περιβαλλοντικού μηνύματος και των οικονομικών και βιομηχανικών προβληματισμών, 
συγκεντρώνοντας το σύνολο των φορέων σε μια καινοτόμο και προοδευτική προσέγγιση. 

Η δράση υπέρ του περιβάλλοντος συνεπάγεται σημαντικό κόστος – όπως άλλωστε και η 
αδράνεια στον ίδιο τομέα – αλλά και κέρδη που δεν είναι δυνατόν να τα αγνοήσουν σήμερα 
ούτε οι δημόσιοι προϋπολογισμοί ούτε οι ιδιωτικοί επενδυτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η μέριμνα για το περιβάλλον δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα μέγεθος προσαρμοζόμενο 
κατά το δοκούν, αλλά να ενσωματωθεί σε διάφορες τομεακές πολιτικές. 

Προτείνοντας ένα συνολικό διάγραμμα, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον μπορεί 
εκληφθεί αφενός ως ένα μεγάλο περιβαλλοντικό μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι 
των πολιτών της και του υπόλοιπου κόσμου, και αφετέρου ως ιδρυτική πράξη ενός νέου 
ευρωπαϊκού οικολογικού ‘New Deal’ στον ορίζοντα του 2020, που φέρει το ελπιδοφόρο 
μήνυμα μιας πιο «πράσινης» ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης.   

Η ιδέα μιας «πράσινης» ανάπτυξης, όπως προωθείται στη Δήλωση του ΟΟΣΑ του 2009, δεν 
ανήκει στο ένα ή το άλλο πολιτικό ρεύμα και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
ευρείας συναίνεσης. Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε μια οικονομία με μικρότερη, η 
βελτιστοποιημένη, χρήση ενέργειας και πρώτων υλών, η οποία παράγει και καταναλώνει με 
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ευφυή τρόπο αποφεύγοντας τις σπατάλες και ελέγχει τις απορρίψεις αποβλήτων, μειώνοντας 
συγχρόνως τις πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον. Όχι μόνο δεν είναι συνώνυμο αρνητικής 
ανάπτυξης, αντίθετα ποντάρει στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, στην 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Για να επιτευχθεί η εν λόγω «πράσινη» ανάπτυξη, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον απαιτεί πολυάριθμες προσπάθειες, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν δεκτές με 
κατανόηση. Όμως, η συνεχής εξέλιξη και ο όλο και πιο περίπλοκος χαρακτήρας της 
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το μπέρδεμα ή και η αλληλοεπικάλυψη των 
κανόνων, συνεπάγονται νομική αστάθεια, δυσχέρειες κατανόησης και φόβους για τις 
επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα και τους ιδιώτες. Τούτο οδηγεί 
επίσης σε σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή, 
διοικητικές δυσκινησίες και συγκρούσεις ερμηνείας και δικαιοδοσίας. Σε όλα αυτά 
προστίθεται συχνά και η έλλειψη πολιτικής βούλησης, αφού έχουν αναληφθεί οι υποχρεώσεις 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Έτσι, το 2011, το περιβάλλον υπήρξε ο τομέας στον οποίο διαπιστώθηκε στην Ένωση το 
μεγαλύτερο μέρος των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου , ήτοι 299 περιπτώσεις που 
αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου των παραβάσεων, ενώ κινήθηκαν 114 νέες 
διαδικασίες επί παραβάσει.. Οι παραβάσεις αυτές έχουν υψηλό οικονομικό και ανθρώπινο 
κόστος.

Ως εκ τούτου, για να είναι πιο αποδεκτή και να εφαρμόζεται καλύτερα, η περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται σε ένα γερό βάθρο επιστημονικών γνώσεων, να 
αποσκοπεί σε μεγαλύτερη συνοχή και απλούστευση, αλλά και να τηρεί τις αρχές της ευφυούς 
νομοθεσίας, με βάση το αξιολόγηση των επιπτώσεων, την αξιολόγηση των εφαρμοζομένων 
πολιτικών («έλεγχος καταλληλότητας») και την εξέταση του αντίκτυπου στην 
ανταγωνιστικότητα. 

Παράλληλα, ο έλεγχος της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας θα πρέπει να ενισχυθεί 
αποφασιστικά στο σύνολο της ΕΕ, μέσω παγίωσης των εθνικών συστημάτων 
περιβαλλοντικής εποπτείας, μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, και θέσπισης μιας κοινοτικής στήριξης σε περίπτωση ανάγκης.  Επίσης, θα πρέπει να 
βελτιωθούν η χρήση και η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στον 
περιβαλλοντικό τομέα, ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα επιτόπου. 

Πέραν τούτου, η ανακοίνωση σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης αξίζει 
μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης, είναι αναγκαία μια καλύτερη διαπαιδαγώγηση σχετικά με τις 
επιλογές της ΕΕ στον περιβαλλοντικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η 
προβλεψιμότητα που χρειάζονται απαραιτήτως οι διοικητικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, οι 
επιχειρηματίες και οι επενδυτές, καθώς και οι πολίτες. Καταυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον, θα ενισχυθεί το αίσθημα ιδιοποίησης, με 
αποτέλεσμα να αισθάνονται οι Ευρωπαίοι υπερήφανοι για την προστασία του φυσικού 
κεφαλαίου και τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος, τόσο στην ήπειρό τους όσο 
και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Επιπλέον, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να πέμψει ένα 
ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τον υπόλοιπο  κόσμο και να συμβάλει στη δημιουργία μιας 
διεθνούς διακυβέρνησης του περιβάλλοντος, η οποία να ξεπερνά την  οικονομική 
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αλληλεγγύη. Η ΕΕ οφείλει όντως να επιτύχει ίση δέσμευση των τρίτων χωρών επί του 
θέματος . 

Η Ένωση δεν μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλει μεμονωμένες προσπάθειες σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά να μπορεί να υπολογίζει σε αξιόπιστους εταίρους.  Κατά συνέπεια, η 
διπλωματία της στον περιβαλλοντικό τομέα θα πρέπει να αποφύγει τον ύφαλο της αφέλειας 
σε θέματα εμπορίου, χωρίς να παραβιάζει ωστόσο τις αρχές του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου, ανήκει 
στην ΕΕ να προσδιορίσει καλύτερα του όρους πρόσβασης στην αγορά της και να την ανοίγει 
μόνο εφόσον οι τρίτες χώρες προστατεύουν το περιβάλλον και μειώνουν τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου και εφόσον οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν ζημιώνονται στα πλαίσια 
αθέμιτου ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, η ΕΕ οφείλει να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές 
της για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού ντάμπιγκ και τις διαρροές διοξειδίου του 
άνθρακα. Ο περιορισμός στην ανάληψη μονομερών δεσμεύσεων δεν θα φαινόταν δίκαιος 
στους ευρωπαίους επιχειρηματίες και θα τους αποθάρρυνε από το να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους στο έδαφος της Ένωσης. 

Τέλος, η μέριμνα για το περιβάλλον είναι θέμα υπευθυνότητας για την ΕΕ και τις τρίτες 
χώρες, αλλά επίσης, και κυρίως, για κάθε άτομο. το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
θα πρέπει να επαναφέρει τον ευρωπαίο πολίτη στο κέντρο του προβληματισμού. Η 
εκπαίδευσή του, η πληροφόρησή του, η ενίσχυση της συμμετοχής του σε καθημερινή βάση, η 
προώθηση των δραστηριοτήτων πολιτών, αλλά και η πρόσβασή του στη δικαιοσύνη για 
θέματα περιβάλλοντος, ιδού οι στόχοι που οφείλει να βολιδοσκοπήσει το νέο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα. Ας δραχτούμε λοιπόν της μοναδικής ευκαιρίας που προσφέρει το 2013 
«Ευρωπαϊκό Έτος της Ιθαγένειας» για την ανάπτυξη της συνείδησης των πολιτών της 
Ένωσης έναντι του περιβάλλοντος. 


