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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE προσφέρει τις βάσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων 
εμπειριών, τη διάδοση γνώσεων και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Συμβάλλει 
στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τώρα που λήγει η περίοδος 
ισχύος του LIFE+, χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικότερο μέσο που θα ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Γενική προσέγγιση και ολοκληρωμένα έργα

Υπό το φως των δημοσιονομικών περιορισμών της τρέχουσας περιόδου κρίσης, ο συντάκτης 
επιδοκιμάζει την λογική και σχετική αύξηση των πόρων που διατίθενται για το LIFE για την 
περίοδο 2014 - 2010, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μέρος που αφορά το κλίμα έχει 
ενσωματωθεί στον γενικό προϋπολογισμό.

Τα ολοκληρωμένα έργα αποτελούν την κυριότερη καινοτομία του νέου προγράμματος. Τα εν 
λόγω φιλόδοξα και διαρθρωμένα σχέδια εκπονούνται σύμφωνα με σφαιρική προσέγγιση του 
περιβάλλοντος και βασίζονται στη συνέργια μεταξύ των κοινοτικού προϋπολογισμού, των 
εθνικών μέσων και των συμπληρωματικών πόρων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Εντούτοις, ενώ η ιδέα της ολοκλήρωσης είναι ελκυστική, τα σχέδια ενδέχεται να βάλουν σε 
κίνδυνο την, επιδιωκόμενη ωστόσο, απλοποίηση του προγράμματος. Η εφαρμογή φαίνεται 
περίπλοκη δεδομένου ότι οι διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα και οι όροι των διαφόρων 
ταμείων διαφέρουν μεταξύ τους, και ότι η έννοια της συμπληρωματικότητας δεν 
περιλαμβάνεται σε όλους τους κανονισμούς που διέπουν τα εν λόγω ταμεία. Ενώπιον του 
κινδύνου της απόρριψης από κάποιο από τα ταμεία, θα πρέπει να χορηγηθούν επιπλέον 
εγγυήσεις από την Επιτροπή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των έργων 
συνολικά, χωρίς ωστόσο να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι κανόνες του ανταγωνισμού στις 
διάφορες διαδικασίες χορήγησης χρηματοδοτικών πόρων.

Τα ολοκληρωμένα έργα θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση δράσεων μεγάλης 
κλίμακας που τίθενται σε εφαρμογή ειδικότερα από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
όπως π.χ. τα σχέδια για το κλίμα. Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί προσοχή, ούτως ώστε να μην 
θυσιαστούν τα παραδοσιακά προγράμματα που έχουν αποδείξει επιτόπου την χρησιμότητα 
του LIFE και έχουν συμβάλει στην δημοτικότητά του.

Όσον αφορά το σύνολο των σχεδίων LIFE, η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει την 
αξιοποίηση των εμπειριών, να διαδώσει ευρέως τα αποτελέσματα και να διευκολύνει τις 
ανταλλαγές καλών πρακτικών, ούτως ώστε τα εν λόγω σχέδια να μην αποτελέσουν κλειστό 
κύκλο.

Τομείς προτεραιότητας

Ενδεικτικά, οι ακόλουθες προτεραιότητες θα μπορούσαν να προβληθούν:
– οι οικολογικοί διάδρομοι, οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας, το θαλάσσιο 
περιβάλλον, ο θόρυβος, το αστικό περιβάλλον (υποπρόγραμμα για το περιβάλλον)



PE483.825v02-00 4/19 AD\904071EL.doc

EL

– η ενεργητική απόδοση (π.χ. ο δημόσιος φωτισμός), η ενεργειακή ξυλεία, η αξιοποίηση των 
αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, η προώθηση των καυσίμων της τρίτης γενιάς 
(υποπρόγραμμα για το κλίμα)..

Οικοκαινοτομία και ιδιωτικός τομέας

Το πρόγραμμα LIFE πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την οικοκαινοτομία ως 
συμπλήρωμα της πρωτοβουλίας Ορίζοντα 2010.

Εκτός από στόχο του που αφορά τη θέση σε εφαρμογή της νομοθεσίας, το LIFE πρέπει να 
υποστηρίζει καινοτόμες και πειραματικές προσεγγίσεις, ειδικότερα για την δοκιμή νέων 
τεχνολογιών και νέων διαδικασιών στους τομείς του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Το LIFE οφείλει να δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές στον ιδιωτικό τομέα, 
ενθαρρύνοντάς τον να αναπτύξει δραστηριότητες αριστείας και δίδοντας κίνητρα ειδικότερα 
στις ΜΜΕ για την ανάληψη πρωτοβουλιών οικοκαινοτομίας.

Διασυνοριακή συνεργασία και ενσωμάτωση των υπερπόντιων εδαφών

Εντός της ΕΕ, θα πρέπει να αφιερωθεί μέγιστη προσοχή στα διασυνοριακά σχέδια του LIFE. 
Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, ο συντάκτης επιδοκιμάζει την επιλεξιμότητα των 
γειτονικών χωρών, ειδικότερα της Νοτίου Μεσογείου, λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος 
χαρακτήρα των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων στην περιοχή αυτή.

Παρόλο που οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) κατόρθωσαν σταδιακά να έχουν 
πρόσβαση στο LIFE, η συμμετοχή τους παραμένει περιθωριακή και θα πρέπει να ενισχυθεί. 
Ο αποκλεισμός των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ), που εντούτοις εξαρτώνται από 
τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ, παραμένει ακατανόητος, δεδομένου ότι, από κοινού με τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, αποτελούν μοναδικό δίκτυο στον κόσμο, διεσπαρμένο σε όλους 
τους ωκεανούς του πλανήτη και διατηρώντας θησαυρούς βιοποικιλότητας.

Επιλεξιμότητα των δαπανών

Ο συντάκτης κατανοεί τους λόγους για τους οποίους ο ΦΠΑ και οι δαπάνες για το μόνιμο 
προσωπικό θα πρέπει να μην είναι επιλέξιμες, προκειμένου να απλοποιηθεί η 
χρηματοπιστωτική διαχείριση και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου. Εντούτοις, 
δημιουργούνται κατ' αυτόν τον τρόπο πολλοί περιορισμοί και ανισότητες για τους 
δικαιούχους. Η συζήτηση περί των δαπανών αυτών δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο μέσο 
LIFE.

Εάν διατηρηθεί η επιλεξιμότητα του κόστους του μονίμου προσωπικού θα μπορέσουν να 
μονιμοποιηθούν θέσεις απασχόλησης και να αξιοποιηθεί η πείρα του προσωπικού που θα έχει 
αποκτήσει εις βάθος γνώση των φακέλων. Επιπλέον φαίνεται δύσκολη η ανάμειξη στις 
επιλογές οργάνωσης και πρόσληψης των δικαιούχων των επιδοτήσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Λαμβανομένου υπόψη του 
"Μηνύματος της Ρεουνιόν " του Ιουλίου 
2008 και σύμφωνα με τα πορίσματα του 
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2011, 
όπου η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να 
προωθούν μια κοινή προσέγγιση ως προς 
την προστασία της φύσης στο σύνολο της 
επικράτειας της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου και στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη των κρατών μελών, και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Η ασφάλεια 
ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: 
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020», στην οποία η 
Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να διευρύνει και να ενθαρρύνει την 
πρωτοβουλία BEST (Biodiversity and 
Ecosystem Services in Territories of 
European Overseas/Βιοποικιλότητα και 
οικοσυστημικές υπηρεσίες στα 
ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη), οι 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα 
προγράμματα της Ένωσης υπό τους 
όρους που καθορίζονται στην απόφαση 
2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2001 για τη σύνδεση των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
_____________
1 OJ L 314, 30.11.2001, p. 1.
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Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται το πρόγραμμα LIFE να είναι ανοικτό στο σύνολο των υπερπόντιων εδαφών της 
Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ) και των ΥΧΕ), 
προκειμένου να προστατευθούν τα εδάφη αυτά, τα οποία συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες 
περιοχές συγκέντρωσης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.
Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Θα πρέπει να ενσωματώνονται 
περιβαλλοντικές και κλιματικές απαιτήσεις 
στις πολιτικές και δραστηριότητες της 
Ένωσης. Άρα το πρόγραμμα LIFE θα 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, 
περιλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα σε 
όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο Ένωσης, η 
συμπληρωματικότητα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται με την εφαρμογή δομημένης 
συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος 
LIFE και της συνδιαχείρισης κοινοτικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του κοινού στρατηγικού πλαισίου, 
ιδίως δε προκειμένου να προωθηθεί η 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
συμπληρώνουν τα ολοκληρωμένα έργα ή 
υποστηρίζουν τη χρήση λύσεων, μεθόδων 
και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Το 
πρόγραμμα LIFE θα πρέπει επίσης να 
προάγει την αφομοίωση των 
αποτελεσμάτων σχετικής με το περιβάλλον 
και το κλίμα έρευνας του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο αυτό, θα 

(10) Θα πρέπει να ενσωματώνονται 
περιβαλλοντικές και κλιματικές απαιτήσεις 
στις πολιτικές και δραστηριότητες της 
Ένωσης. Άρα το πρόγραμμα LIFE θα 
πρέπει να συμπληρώνει άλλα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, 
περιλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα σε 
όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο Ένωσης, η 
συμπληρωματικότητα θα πρέπει να 
διασφαλίζεται με την εφαρμογή δομημένης 
συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος 
LIFE και της συνδιαχείρισης κοινοτικών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του κοινού στρατηγικού πλαισίου, 
ιδίως δε προκειμένου να προωθηθεί η 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
συμπληρώνουν τα ολοκληρωμένα έργα ή 
υποστηρίζουν τη χρήση λύσεων, μεθόδων 
και προσεγγίσεων που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Για να 
διασφαλιστούν η νομική σαφήνεια και το 
έμπρακτο εφικτό των ολοκληρωμένων 
έργων, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η 
συνεργασία μεταξύ άλλων ταμείων της 
Ένωσης και των ολοκληρωμένων έργων 
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πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες 
συγχρηματοδότησης για έργα με σαφή 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη για 
την εξασφάλιση συνεργειών. Απαιτείται 
συντονισμός για την αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης.

στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ…/... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ../../… [για τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας που καλύπτονται 
από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και για 
τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006]. Θα πρέπει να ληφθούν 
συγκεκριμένα μέτρα για την καθιέρωση 
της συνεργασίας σε πρώιμο στάδιο, 
ούτως ώστε τα πλεονεκτήματα των 
ολοκληρωμένων έργων να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την σύνταξη των συμβάσεων 
σύμπραξης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Το πρόγραμμα LIFE θα 
πρέπει επίσης να προάγει την αφομοίωση 
των αποτελεσμάτων σχετικής με το 
περιβάλλον και το κλίμα έρευνας του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προσφέρονται 
ευκαιρίες συγχρηματοδότησης για έργα με 
σαφή περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη 
για την εξασφάλιση συνεργειών. 
Απαιτείται συντονισμός για την πρόληψη 
διπλής χρηματοδότησης και την αποφυγή 
μείωσης των καθαρών 
χρηματοπιστωτικών προσπαθειών που 
καταβάλλονται για την επίτευξη των 
διατυπωμένων στον παρόντα κανονισμό 
στόχων.
____________
1 COM(2011)0615

Αιτιολόγηση

Integrated Projects are a very promising, concrete mainstreaming tool. To be feasible in 
practice, a solid cooperation between the administration of CSF funds and of LIFE projects is 
required at an early stage. The potential of increasing cost-efficiency and coherence of the 
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EU budget and of improving the implementation of environmental and climate legislation via 
IPs, needs to be seized when elaborating partnership contracts and operational programmes.
Based on the EP's repeated request of sustainability mainstreaming into all EU funds, 
cooperation with LIFE should be clearly laid down in the Common Provisions Regulation.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» 
(εφεξής ο «Χάρτης πορείας για μια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη») 
έχει καθορίσει τα ορόσημα και τις δράσεις 
που απαιτούνται προκειμένου να μπει η 
Ένωση στο δρόμο που οδηγεί στην 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, και 
βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, ο τομέας 
προτεραιότητας «Περιβάλλον και 
αποδοτικότητα των πόρων» θα πρέπει να 
υποστηρίζει την αποτελεσματική 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της Ένωσης από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, ιδίως δε στους 
περιβαλλοντικούς κλάδους που 
καλύπτονται από το χάρτη πορείας που 
οδηγεί σε μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη διασφαλίζοντας την 
ανάπτυξη και ανταλλάσσοντας νέες λύσεις 
και βέλτιστες πρακτικές. Σε συνέργια με 
τον"Ορίζοντα 2020" και με την 
επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων του 
καθενός των προγραμμάτων αυτών, το 
πρόγραμμα LIFE έχει ως αποστολή την 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
οικοκαινοτομίας και επίδειξης.  Κατ' 
αυτόν τον τρόπο θα συμβάλει στην 
ενδυνάμωση του τομέα των 
οικοτεχνολογιών και της πράσινης 
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οικονομίας που επιδιώκεται με την 
Στρατηγική ΕΕ 2020. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι αρχικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής είναι ήδη αισθητές στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως, λόγου χάρη οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε 
πλημμύρες και ξηρασίες, και η άνοδος της 

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

θερμοκρασίας και της στάθμης της 
θάλασσας και ο πολλαπλασιασμός 
εισβαλλόντων μη ενδημικών ειδών. Ο 
τομέας προτεραιότητας «Προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή» θα πρέπει λοιπόν 
να συμβάλλει στην προσαρμογή σε αυτές 
τις επιπτώσεις που αφορούν όλους τους 
πληθυσμούς, όλους τους κλάδους της 
οικονομίας και όλες τις περιφέρειες, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα 
της Ένωσης μέσω συγκεκριμένων μέσων 
και στρατηγικών προσαρμογής. Οι δράσεις 
στον τομέα αυτόν θα πρέπει να 
συμπληρώνουν τις δράσεις που είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής 
προστασίας και του μελλοντικού ειδικού 
μέσου για τα εισβάλλοντα μη ενδημικά 
είδη που προβλέπεται στη Στρατηγική 
της ΕΕ για την βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των 
κοινοτικών κεφαλαίων και να 
διασφαλίζεται προστιθέμενη αξία για την 
Ευρώπη, θα πρέπει να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία έγκρισης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων 
επιλεξιμότητας για την επιλογή έργων, 
κριτηρίων για την εφαρμογή γεωγραφικής 
εξισορρόπησης σε «ολοκληρωμένα έργα»,
καθώς και δεικτών επιδόσεων που ισχύουν 
για συγκεκριμένες θεματικές 
προτεραιότητας. Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό η Επιτροπή να προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 

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

σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προτιμηθεί ένα σύστημα επιλογής που θα βασίζεται σε αξιοκρατικά κριτήρια 
μάλλον απ' ό, τι σε γεωγραφική ισορροπία, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιος και πράγματι 
ευρωπαϊκός ανταγωνισμός που θα αποδίδει προτεραιότητα σε σχέδια υψηλής προστιθέμενης 
αξίας τα αποτελέσματα των οποίων θα αποβαίνουν προς όφελος του συνόλου της ΕΕ. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE 
καθορίζεται σε 3.618.000.000 ευρώ. 
Τουλάχιστον το 78% των πόρων του 
προϋπολογισμού για το LIFE+ 
χρησιμοποιείται για επιδοτήσεις δράσης 
στο πλαίσιο έργων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας και σαφήνειας για το σύνολο της περιόδου 2014 - 2020, η 
δημοσιονομική κατανομή μεταξύ των διαφόρων τύπων χρηματοδότησης (επιδοτήσεων 
δράσεως, επιδοτήσεων που χορηγούνται σε ΜΚΟ και προϋπολογισμού για την λειτουργία του 
προγράμματος) θα πρέπει να εμφανίζεται στον κανονισμό, όπως συμβαίνει σήμερα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα 
LIFE

Συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών και τρίτων χωρών στο πρόγραμμα 
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LIFE
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες:

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

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

(α) χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία 
σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ)·

(α) χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία 
σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ)·

(β) υποψήφιες και πιθανές υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες, καθώς και χώρες υπό 
προσχώρηση στην Ένωση·

(β) υποψήφιες και πιθανές υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες, καθώς και χώρες υπό 
προσχώρηση στην Ένωση·

(γ) χώρες γα τις οποίες ισχύει η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας·

(γ) χώρες γα τις οποίες ισχύει η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας·

(δ) χώρες που έχουν γίνει μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
993/1999 του Συμβουλίου, της 24ης 
Απριλίου 1999, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού 
δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων 
σχετικά με το περιβάλλον.

(δ) χώρες που έχουν γίνει μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
993/1999 του Συμβουλίου, της 24ης 
Απριλίου 1999, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού 
δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων 
σχετικά με το περιβάλλον.

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

Η εν λόγω συμμετοχή θα υλοποιείται 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην Απόφαση 2001/822/ΕΚ 
ενώ οι αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες θεσπίζουν τις γενικές αρχές για 
τη συμμετοχή αυτών των χωρών και 
εδαφών στα προγράμματα της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας, με σκοπό τη δημιουργία 
συνεργειών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), καθώς επίσης 
και με τη θέσπιση πλαισίου δράσης 
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και την 
υποστήριξη της χρησιμοποίησης λύσεων, 
μεθόδων και προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται βάσει του προγράμματος 
LIFE. Σε επίπεδο Ένωσης, ο συντονισμός 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….  
(κανονισμός ΚΣΠ).

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE πρέπει να συμβάλει κατά τρόπο στρατηγικό στην χρηματοδότηση του 
Natura 2000. Είναι σημαντικό να εκπονηθούν εθνικά και περιφερειακά σχέδια για 
δραστηριότητες προτεραιότητας, όπως προβλέπεται στην οδηγία για τους οικοτόπους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Βιοποικιλότητα· – Φύση και βιοποικιλότητα·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η υποστήριξη της εφαρμογής, 
ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 

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

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την 
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική 
και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους 
τομείς των υδάτων, των αποβλήτων, του 
αέρα, του θορύβου και του αστικού 
περιβάλλοντος·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγκεκριμένοι στόχοι για τον τομέα 
προτεραιότητας «Βιοποικιλότητα»

Συγκεκριμένοι στόχοι για τον τομέα 
προτεραιότητας «Φύση και
Βιοποικιλότητα»

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον
τομέα προτεραιότητας «Βιοποικιλότητα» 
είναι συγκεκριμένα οι εξής:

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον 
τομέα προτεραιότητας «Φύση και 
Βιοποικιλότητα» είναι συγκεκριμένα οι 
εξής:

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η υποστήριξη της περαιτέρω 
ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης 
του δικτύου Natura 2000 που έχει 
δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως δε της 
εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και 

(β) η υποστήριξη της περαιτέρω 
ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης 
του δικτύου Natura 2000 που έχει 
δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως δε της 
εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και 
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επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
για την υλοποίηση των πλαισίων δράσης 
προτεραιότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
για την υλοποίηση των πλαισίων δράσης 
προτεραιότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τη 
συμβολή στη διατήρηση των οικολογικών 
διαδρόμων·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η ανάπτυξη του θαλάσσιου δικτύου 
του Natura 2000, μεριμνώντας για τη 
συνάρθρωσή του με τις δράσεις που 
υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και στην Οδηγία 
2008/56/ΕΚ·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των έργων που 
υπάγονται στο υποπρόγραμμα Δράση για 
το Κλίμα πρέπει να επιδιώκεται η μέγιστη 
συνέργια με άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους, ειδικότερα εις ό, τι αφορά το 
συνδυασμό της δράσης για το κλίμα με τη 
βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ολοκληρωμένα έργα, κυρίως στους 
τομείς της φύσης, των υδάτων, των 
αποβλήτων, του αέρα, καθώς και του 

(δ) ολοκληρωμένα έργα, κυρίως στους 
τομείς της φύσης, των υδάτων, των 
αποβλήτων, του αέρα, του θορύβου και 
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μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν·

του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή διασφαλίζει, κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης ολοκληρωμένων 
έργων, ότι τα έργα επιλέγονται 
αξιοκρατικά.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προτιμηθεί ένα σύστημα επιλογής που θα βασίζεται σε αξιοκρατικά κριτήρια 
μάλλον απ' ό, τι σε γεωγραφική ισορροπία, προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιος και πράγματι 
ευρωπαϊκός ανταγωνισμός που θα αποδίδει προτεραιότητα σε σχέδια υψηλής προστιθέμενης 
αξίας τα αποτελέσματα των οποίων θα αποβαίνουν προς όφελος του συνόλου της ΕΕ. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για 
τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18, 
όπως και οι δαπάνες για το μόνιμο 
προσωπικό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των πόρων δεν πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων για να μην στερούνται 
χρηματοδότησης ορισμένοι τομείς. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μια πιο ευέλικτη 
προσέγγιση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις θεματικές προτεραιότητες για τα 
έργα που θα χρηματοδοτηθούν κατά την 
περίοδο που καλύπτεται από το πολυετές 
πρόγραμμα εργασιών·

γ) τις ενδεικτικές θεματικές 
προτεραιότητες για τα έργα που θα 
χρηματοδοτηθούν κατά την περίοδο που 
καλύπτεται από το πολυετές πρόγραμμα 
εργασιών·

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των πόρων δεν πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων για να μην στερούνται 
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χρηματοδότησης ορισμένοι τομείς. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μια πιο ευέλικτη 
προσέγγιση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE και 
των υποπρογραμμάτων του, 
περιλαμβανομένου και του ύψους των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα, και υποβάλλει σχετικές 
εκθέσεις. Εξετάζει επίσης συνέργειες 
μεταξύ του προγράμματος LIFE και άλλων 
συμπληρωματικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ιδίως δε μεταξύ των 
υποπρογραμμάτων του.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του προγράμματος LIFE και
των υποπρογραμμάτων του, 
περιλαμβανομένου και του ύψους των 
δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και 
τη βιοποικιλότητα, και υποβάλλει ετήσιες 
σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Εξετάζει επίσης συνέργειες 
μεταξύ του προγράμματος LIFE και άλλων 
συμπληρωματικών προγραμμάτων της 
Ένωσης, ιδίως δε μεταξύ των 
υποπρογραμμάτων του.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθιστά τακτικά διαθέσιμα 
τα πλέον εύγλωττα αποτελέσματα των 
διαφόρων έργων που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για 
να διευκολύνει την αξιοποίηση των 
εμπειριών και την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών παντού στην Ένωση.
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