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Τροπολογία 20
Kathleen Van Brempt

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 
πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες 
συγχρηματοδότησης για έργα με σαφή 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη για 
την εξασφάλιση συνεργειών. Απαιτείται 

(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 
πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες 
συγχρηματοδότησης για έργα με σαφή 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη για 
την εξασφάλιση συνεργειών. Απαιτείται 
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συντονισμός για την αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης.

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.

Or. nl
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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 

(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 
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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 
πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες 
συγχρηματοδότησης για έργα με σαφή 
περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη για 
την εξασφάλιση συνεργειών. Απαιτείται 
συντονισμός για την αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης.

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 
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 αποφυγή 
διπλής χρηματοδότησης.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en
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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 
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.
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Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Η ασφάλεια ζωής μας, το 
φυσικό μας κεφάλαιο:  στρατηγική της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020» (εφεξής η Στρατηγική της Ένωσης 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020») έθεσε τους στόχους για την 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και 
της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, καθώς 
και τη διατήρηση και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. 
Το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να 
συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Συνεπώς, ο τομέας 
προτεραιότητας «Βιοποικιλότητα» θα 
πρέπει να εστιάζεται στην υλοποίηση και 

(13) Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Η ασφάλεια ζωής μας, το 
φυσικό μας κεφάλαιο:  στρατηγική της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020» (εφεξής η Στρατηγική της Ένωσης 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020») έθεσε τους στόχους για την 
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας 
βιοποικιλότητας. Οι στόχοι αυτοί 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πλήρη 
εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και 
της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, καθώς 
και τη διατήρηση και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους.
Το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να 
συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Συνεπώς, ο τομέας 
προτεραιότητας «Βιοποικιλότητα» θα 
πρέπει να εστιάζεται στην υλοποίηση και 
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διαχείριση του δικτύου Natura2000 που
συστήθηκε βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, ιδίως δε σε σχέση με τα 
πλαίσια δράσης προτεραιότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της ίδιας 
οδηγίας, στην ανάπτυξη και διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών σχετικών με τη 
βιοποικιλότητα, και στις οδηγίες 
2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ, καθώς και 
στις ευρύτερες σχετικές με τη 
βιοποικιλότητα προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στην Στρατηγική της 
Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα 
το 2020.

διαχείριση του δικτύου Natura2000 που 
συστήθηκε βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, ιδίως δε σε σχέση με τα 
πλαίσια δράσης προτεραιότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της ίδιας 
οδηγίας, στην ανάπτυξη και διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών σχετικών με τη 
βιοποικιλότητα, και στις οδηγίες 
2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ, καθώς και 
στις ευρύτερες σχετικές με τη 
βιοποικιλότητα προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στην Στρατηγική της 
Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα 
το 2020. Η συνεισφορά του LIFE στις 
ετήσιες απαιτήσεις για την 
χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, που 
ανέρχονται κατ' εκτίμηση σε 5,8 δισ. 
ευρώ, πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο 
των ποσών που προορίζονται για τη 
βιοποικιλότητα σε άλλα ενωσιακά ταμεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση που απαιτείται για το Natura 2000 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 
5,8 δισ. ευρώ ετησίως. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να προέρθει από εθνικά, ιδιωτικά και 
ενωσιακά ταμεία. Κατά συνέπεια, το ποσοστό χρηματοδότησης που προέρχεται από το LIFE -
και η αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του LIFE - πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας που διασφαλίζεται από τα Ταμεία Συνοχής, 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της ΕΕ. Το ΕΚ, στο 
ψήφισμά του της 20ης Απριλίου 2012 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020, ζήτησε σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων για τη 
βιοποικιλότητα και το LIFE.

Τροπολογία 23
Yves Cochet
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο τομέας προτεραιότητας 
«Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» θα 

(16) Ο τομέας προτεραιότητας 
«Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» θα 
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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.

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, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές και τα 
καύσιμα, την προστασία του στρώματος 
του όζοντος και τα φθοριούχα αέρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία της αποθήκευσης άνθρακα βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο και δεν 
αντιπροσωπεύει επομένως βιώσιμη λύση.

Τροπολογία 24
Fiona Hall

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 

(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 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές και τα 
καύσιμα, την προστασία του στρώματος 
του όζοντος και τα φθοριούχα αέρια.

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τις μεταφορές 
και τα βιώσιμα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
την προστασία του στρώματος του όζοντος 
και τα φθοριούχα αέρια.

Or. en

Τροπολογία 25
Kathleen Van Brempt

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 λήψη 
μέτρων για το κλίμα στις πόλεις, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές και τα 
καύσιμα, την προστασία του στρώματος 
του όζοντος και τα φθοριούχα αέρια.

Or. nl

Τροπολογία 26
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο συγκεκριμένες 
κατηγορίες δαπανών. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποζημίωση για μη 
επιλέξιμες δαπάνες και να διατηρείται το 
αποτελεσματικό επίπεδο υποστήριξης που 
παρεχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι κατά γενικό κανόνα 70% και σε 
ειδικές περιπτώσεις 80%.

(26) Προκειμένου να απλοποιηθεί το 
πρόγραμμα LIFE και να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τους αιτούντες και 
τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται πιο 
εκτεταμένη χρήση κατ’ αποκοπή και 
εφάπαξ ποσών, και η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να εστιάζεται σε πιο συγκεκριμένες 
κατηγορίες δαπανών. Προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποζημίωση για μη 
επιλέξιμες δαπάνες και να διατηρείται το 
αποτελεσματικό επίπεδο υποστήριξης που 
παρεχεται μέσω του προγράμματος LIFE, 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει 
να είναι κατά γενικό κανόνα 50% και σε 
ειδικές περιπτώσεις 60%.

Or. nl

Τροπολογία 27
Yves Cochet
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλει στη στροφή προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, με αποδοτικότητα των 
πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του 
κλίματος, στην προστασία και στη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση 
και αντιστροφή της απώλειας της 
βιοποικιλότητας·

α) να συμβάλει στη στροφή προς μια 
οικονομία  με αποδοτικότητα των πόρων 
και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του 
κλίματος, στην προστασία και στη 
βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση 
και αντιστροφή της απώλειας της 
βιοποικιλότητας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος είναι περιττός εφόσον μια "οικονομία με αποδοτικότητα των πόρων " περιορίζει 
αναγκαστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
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Τροπολογία 28
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) να συμβάλει στην ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και καθοδήγηση του 
κοινού, της κοινωνίας των πολιτών και 
των επιχειρήσεων όσον αφορά την 
ανάγκη μετριασμού των αιτιών και των 
συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και 
τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας 
από τους παράγοντες αυτούς μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Or. ro

Τροπολογία 29
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30 σχετικά με τους δείκτες 
επιδόσεων προκειμένου να εφαρμοστούν 
στις θεματικές προτεραιότητες, όπως 
αυτές ορίζονται στα πολυετή 
προγράμματα εργασιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 24.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 30
Yves Cochet
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 12.000.000.000 ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 πρέπει να αυξηθεί έως 1% του 
κοινοτικού προϋπολογισμού.

Τροπολογία 31
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
αναφέρονται στην Απόφαση 
2001/822/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) πρέπει να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα LIFE, 
λαμβανομένης υπόψη της πλούσιας και συχνά μοναδικής βιοποικιλότητας των περιοχών αυτών.

Τροπολογία 32
Yves Cochet
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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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 
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).

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

Or. fr

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 33
Yves Cochet
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη 
πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, 

α) η ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη 
πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, 
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βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, που 
προσφέρονται για αναπαραγωγή, 
μεταφορά ή ενσωμάτωση, 
περιλαμβανομένου του σεβασμού για των 
δεσμών μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, 
και η υποστήριξη της πολιτικής και της 
νομοθεσίας που σχετίζεται με την 
αποδοτικότητα των πόρων, 
περιλαμβανομένου και του χάρτη πορείας 
που οδηγεί σε μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη·

βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, που 
προσφέρονται για αναπαραγωγή, 
μεταφορά ή ενσωμάτωση, σ' ένα πλαίσιο 
αστάθειας των τιμών της ενέργειας στις 
διεθνείς αγορές και αυξανομένων 
προβλημάτων εφοδιασμού, 
περιλαμβανομένου του σεβασμού των 
δεσμών μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, 
και η υποστήριξη της πολιτικής και της 
νομοθεσίας που σχετίζεται με την 
αποδοτικότητα των πόρων, 
περιλαμβανομένου και του χάρτη πορείας 
που οδηγεί σε μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξάντληση των πρώτων υλών που 
προέρχονται από το υπέδαφος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το περιβάλλον πρέπει να συνδεθεί με τα ενεργειακά προβλήματα. Οποιοδήποτε πρόγραμμα που 
αφορά την χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών πολιτικών πρέπει να περιλαμβάνει την πτυχή 
της εξάντλησης των πόρων.

Τροπολογία 34
Kathleen Van Brempt

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.

Or. nl
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Τροπολογία 35
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 30, σχετικά με τον καθορισμό 
των προϋποθέσεων εφαρμογής του 
κριτηρίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α), προκειμένου να 
προσαρμοστεί το κριτήριο στους 
συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 9 και 13.

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 36
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. nl

Τροπολογία 37
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70% 
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών και το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για σχέδια στον 
τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση είναι 
το 75% των επιλέξιμων δαπανών. 

Or. lv

Τροπολογία 38
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 70%
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών.

1. Το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 είναι το 50%
των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση, 
το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 60% των 
επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί 
να αυξηθεί έως 75% για λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, όπως ορίζεται 
στον Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί μικρό μέσο και θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα άμεση 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση του ΦΠΑ και του 
μόνιμου προσωπικού από τον προϋπολογισμό του LIFE πρέπει να μειωθεί.  Η διαχείριση 
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δημοσίων αγαθών, όπως η φύση και το περιβάλλον, εμπίπτει στα κύρια καθήκοντα των 
δημοσίων διοικήσεων. Ως εκ τούτου, μόνο οι δαπάνες για επιπλέον προσωπικό, που έχει 
προσληφτεί ειδικά για το πρόγραμμα LIFE, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες. Η επιλεξιμότητα στο 
πλαίσιο του LIFE θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα ταμεία, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύκολη συνεργασία, ειδικότερα μέσω των ολοκληρωμένων 
έργων.

Τροπολογία 39
Yves Cochet
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ΦΠΑ πρέπει να παραμείνει επιλέξιμη δαπάνη. Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να 
αποκλειστούν πάρα πολλοί δυνητικοί δικαιούχοι.  

Τροπολογία 40
Kathleen Van Brempt

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 δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη 
για τα έργα που αναφέρονται στο 
άρθρο 18, εκτός των περιπτώσεων όπου 
δεν είναι επιστρεπτέος σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία περί ΦΠΑ και 
καταβάλλεται από δικαιούχο άλλο από μη 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, όπως 
καθορίζεται στην πρώτη υποπαράγραφο 
του άρθρου 13, παράγραφος 1 της 
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Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί μικρό μέσο και θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα άμεση 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση του ΦΠΑ και του 
μόνιμου προσωπικού από τον προϋπολογισμό του LIFE πρέπει να μειωθεί.  Η διαχείριση 
δημοσίων αγαθών, όπως η φύση και το περιβάλλον, εμπίπτει στα κύρια καθήκοντα των 
δημοσίων διοικήσεων. Ως εκ τούτου, μόνο οι δαπάνες για επιπλέον προσωπικό, που έχει 
προσληφτεί ειδικά για το πρόγραμμα LIFE, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες. Η επιλεξιμότητα στο 
πλαίσιο του LIFE θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα ταμεία, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύκολη συνεργασία, ειδικότερα μέσω των ολοκληρωμένων 
έργων.

Τροπολογία 41
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δαπάνες προσωπικού θεωρούνται 
επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 στο μέτρο που 
σχετίζονται με το κόστος των 
δραστηριοτήτων τις οποίες ο δικαιούχος 
δεν θα είχε πραγματοποιήσει εάν δεν είχε 
αναληφθεί η εκτέλεση του σχετικού 
έργου. Το ενδιαφερόμενο προσωπικό 
αποσπάται ειδικά για το συγκεκριμένο 
έργο. Οι δαπάνες των μισθών των 
δημοσίων υπαλλήλων δεν θεωρούνται 
επιλέξιμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί μικρό μέσο και θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα άμεση 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση του ΦΠΑ και του 
μόνιμου προσωπικού από τον προϋπολογισμό του LIFE πρέπει να μειωθεί.  Η διαχείριση 
δημοσίων αγαθών, όπως η φύση και το περιβάλλον, εμπίπτει στα κύρια καθήκοντα των 
δημοσίων διοικήσεων. Ως εκ τούτου, μόνο οι δαπάνες για επιπλέον προσωπικό, που έχει 
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προσληφτεί ειδικά για το πρόγραμμα LIFE, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες. Η επιλεξιμότητα στο 
πλαίσιο του LIFE θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους κανόνες που ισχύουν για άλλα ταμεία, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύκολη συνεργασία, ειδικότερα μέσω των ολοκληρωμένων 
έργων.

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Τροπολογία 43
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 19 
παράγραφοι 1 και 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο 
από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο επτά ετών από την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από το πέρας 
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της επταετίας. Η εξουσιοδότηση 
παρατείνεται για περιόδους ίσης 
διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί 
σχετικώς αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από το πέρας εκάστης 
περιόδου.

Or. ro


