
AM\890695EL.doc PE480.766v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2011/2194(INI)

3.2.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 34

Σχέδιο γνωμοδότησης
Vasilica Viorica Dăncilă
(PE480.527v01-00)

σχετικά με την αναθεώρηση του έκτου προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον
(2011/2194(INI))



PE480.766v01-00 2/21 AM\890695EL.doc

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\890695EL.doc 3/21 PE480.766v01-00

EL

Τροπολογία 1
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές
περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας, 
καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών και σε
διασυνοριακό επίπεδο, για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών 
και περιαστικών περιοχών και μεταξύ 
δασικών και αγροτικών περιοχών· θεωρεί 
επωφελή τα μέτρα που επιτρέπουν να 
αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα ενόψει της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

1. αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή, η 
απώλεια της βιοποικιλότητας και η 
υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων 
συνιστούν προκλήσεις που συνεπάγονται 
επιπτώσεις για όλους τους πολίτες της ΕΕ 
σε αστικές και αγροτικές περιοχές και ότι 
απαιτείται η ανάληψη δράσης σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης για τον 
μετριασμό των εν λόγω επιπτώσεων· 
πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να 
διασφαλισθούν συνέργειες μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των πολιτικών 
περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας 
καθώς να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
των τοπικών αρχών, των περιφερειών και 
σε διασυνοριακό επίπεδο για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών 
και περιαστικών περιοχών και μεταξύ 
δενδρόφυτων και αγροτικών περιοχών· 
θεωρεί επωφελή τα μέτρα που επιτρέπουν 
να αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα εν όψει της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 2
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές 

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές 
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περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας, 
καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ 
αστικών και περιαστικών περιοχών και 
μεταξύ δασικών και αγροτικών περιοχών· 
θεωρεί επωφελή τα μέτρα που επιτρέπουν
να αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα ενόψει της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας, 
καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ των 
διαφόρων ειδών χρήσης των γαιών 
δίνοντας παράλληλα έμφαση στη μείωση
του κατακερματισμού του αστικού τοπίου· 
θεωρεί επωφελή τα μέτρα που επιτρέπουν 
να αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα ενόψει των 
μονοκαλλιεργειών και της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 3
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές 
περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας, 
καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών 
και περιαστικών περιοχών και μεταξύ 
δασικών και αγροτικών περιοχών· θεωρεί 
επωφελή τα μέτρα που επιτρέπουν να 
αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα ενόψει της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές 
περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας, 
καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών 
και περιαστικών περιοχών και μεταξύ 
δασικών και αγροτικών περιοχών· θεωρεί 
αναγκαίο να αξιολογηθούν τα μέτρα που 
ρυθμίζουν την αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα ενόψει της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

Or. it

Τροπολογία 4
Alain Cadec
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές 
περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας, 
καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών 
και περιαστικών περιοχών και μεταξύ 
δασικών και αγροτικών περιοχών· θεωρεί 
επωφελή τα μέτρα που επιτρέπουν να 
αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα ενόψει της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

1. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
συσχετιστούν μεταξύ τους οι πολιτικές 
περιβάλλοντος, υγείας και χωροταξίας, 
καθώς και να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των περιφερειών, σε διασυνοριακό 
επίπεδο και σε επίπεδο 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών, για 
εξισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ αστικών 
και περιαστικών περιοχών και μεταξύ 
δασικών και αγροτικών περιοχών· θεωρεί 
επωφελή τα μέτρα που επιτρέπουν να 
αποφευχθεί η αλλαγή της χρήσης των 
γαιών, ειδικότερα ενόψει της παραγωγής 
οικολογικών καυσίμων·

Or. fr

Τροπολογία 5
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν η βιώσιμη διαχείριση των 
γαιών και οι φυσικοί βιότοποι για τη 
δημιουργία οικολογικών θέσεων εργασίας 
και τον θετικό τους αντίκτυπο στις 
τοπικές οικονομίες και στις αγορές 
εργασίας, ιδιαίτερα σε αγροτικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 6
Catherine Bearder
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωσή των 
αποβλήτων·

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών, περιφερειακών αρχών 
και των τοπικών κοινοτικών ομάδων
καθώς και να ενθαρρυνθούν οι συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 
καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τον βιομηχανικό κλάδο για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
αυξάνουν την ανακύκλωση των αποβλήτων 
και την αποδοτικότητα των πόρων και 
βελτιώνουν τη χωροταξία για να 
μετριασθούν οι επιπτώσεις της εξόρυξης 
ορυκτών και αδρανών υλικών·

Or. en

Τροπολογία 7
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωσή των 
αποβλήτων·

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τον ρόλο των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών όσον αφορά την 
εφαρμογή και τη διαχείριση του 
προγράμματος· συνιστά την υιοθέτηση 
της τοπικής μεθοδολογίας για την 
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ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε τοπικές 
συμπράξεις, ιδίως για έργα που αφορούν 
αστικά, αγροτικά και διασυνοριακά 
ζητήματα· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωση των 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 8
Vincenzo Iovine

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωση των 
αποβλήτων·

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωση των 
αποβλήτων και για εναλλακτικά 
συστήματα διάθεσης των αποβλήτων με 
απόλυτο σεβασμό για το περιβάλλον και 
για την οδηγία-πλαίσιο όσον αφορά τα 
απόβλητα·

Or. it

Τροπολογία 9
Iosif Matula
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωση των 
αποβλήτων·

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· ενθαρρύνει τη χρήση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωση των 
αποβλήτων·

Or. ro

Τροπολογία 10
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα για καλύτερη εφαρμογή του 
κοινοτικού κεκτημένου σε σχέση με τη 
διαχείριση των αποβλήτων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη στενής συνεργασίας με τα 
πανεπιστήμια και τους ερευνητές για την 
ταχεία επεξεργασία καινοτόμων 
τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την 
ανακύκλωσή των αποβλήτων·

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να συμμετάσχουν
ενδιαφερόμενοι φορείς για καλύτερη 
εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε 
σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη στενής 
συνεργασίας με τα πανεπιστήμια και τους 
ερευνητές για την ταχεία επεξεργασία 
καινοτόμων τεχνολογιών που θα 
επιτρέπουν την ανακύκλωση των 
αποβλήτων·
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Or. en

Τροπολογία 11
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια 
και τους ερευνητές για την ταχεία 
επεξεργασία καινοτόμων τεχνολογιών που 
θα επιτρέπουν την ανακύκλωσή των 
αποβλήτων·

2. εκτιμά ότι είναι πολύ σημαντικό να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού 
κεκτημένου σε σχέση με τη διαχείριση των 
αποβλήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη 
στενής συνεργασίας με τα πανεπιστήμια,
τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις για 
την ταχεία επεξεργασία καινοτόμων 
τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την 
ανακύκλωσή των αποβλήτων·

Or. es

Τροπολογία 12
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες·
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να 
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφευχθούν παράλληλα πρόσθετες 
δαπάνες· υπογραμμίζει εξάλλου την 
ανάγκη να οργανωθούν ενημερωτικές 
εκστρατείες, εκστρατείες 
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εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

ευαισθητοποίησης και εκστρατείες 
ανταλλαγής καλών πρακτικών σε όλα τα 
επίπεδα· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
καλύτερη χρήση της τεχνικής βοήθειας 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με 
στόχο την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας, ιδιαίτερα στα νέα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 13
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες·
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να 
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ 
2020 και να αποφύγει τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις που συνεπάγονται η κλιματική 
αλλαγή και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας· υπογραμμίζει εξάλλου 
την ανάγκη να οργανωθούν ενημερωτικές 
εκστρατείες, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και εκστρατείες 
ανταλλαγής καλών πρακτικών σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 14
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες·
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να 
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες·
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να 
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα· θεωρεί αναγκαίο να 
συνδυαστούν αποτελεσματικά οι στόχοι 
της έρευνας και της καινοτομίας με τις 
τοπικές και περιφερειακές ανάγκες 
ανάπτυξης·

Or. ro

Τροπολογία 15
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες· 
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να 
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει περιττές δαπάνες· υπογραμμίζει 
εξάλλου την ανάγκη να εκληφθούν επίσης 
οι δαπάνες ως επενδύσεις για το μέλλον 
και για νέες θέσεις εργασίες, καθώς και 
να οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

Or. sv
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Τροπολογία 16
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες· 
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες· προκειμένου 
να υποστηριχθεί μια πολιτική πρόληψης,
υπογραμμίζει την ανάγκη να οργανωθούν 
ενημερωτικές εκστρατείες, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και εκστρατείες 
ανταλλαγής καλών πρακτικών σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. it

Τροπολογία 17
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες·
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να 
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

3. συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, της ανάγκης για 
ανάσχεσης της απώλειας της 
βιοποικιλότητας και του έβδομου 
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε 
θέση να επιτύχει τους στόχους της και να 
αποφύγει πρόσθετες δαπάνες·
υπογραμμίζει εξάλλου την ανάγκη να 
οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 



AM\890695EL.doc 13/21 PE480.766v01-00

EL

εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 18
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί αναγκαίο να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ περιφερειών καθώς 
και σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως σε 
συνεννόηση με τρίτες χώρες, στον τομέα 
της πρόληψης μείζονος ακούσιας 
ρύπανσης, ώστε να αποφευχθούν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβλέψει την εκπόνηση 
νομοθετικών πράξεων για τη βιώσιμη 
χημεία·

4. θεωρεί αναγκαίο να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ τοπικών 
κυβερνήσεων, περιφερειών και 
διασυνοριακά, κυρίως σε συνεννόηση με 
τρίτες χώρες, για την πρόληψη μείζονος 
ακούσιας ρύπανσης και άλλων φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών, ώστε 
να αποφευχθούν μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβλέψει νομοθεσία για μια βιώσιμη 
χημική βιομηχανία·

Or. en

Τροπολογία 19
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί αναγκαίο να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ περιφερειών καθώς και 
σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως σε 
συνεννόηση με τρίτες χώρες, στον τομέα 
της πρόληψης μείζονος ακούσιας 
ρύπανσης, ώστε να αποφευχθούν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβλέψει την εκπόνηση 
νομοθετικών πράξεων για τη βιώσιμη 

4. θεωρεί αναγκαίο να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ περιφερειών καθώς και 
σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως σε 
συνεννόηση με τρίτες χώρες, με τη 
συγκρότηση ομάδων κοινής δράσης στον 
τομέα της πρόληψης μείζονος ακούσιας 
ρύπανσης, ώστε να αποφευχθούν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να προβλέψει την εκπόνηση 
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χημεία· νομοθετικών πράξεων για τη βιώσιμη 
χημεία·

Or. ro

Τροπολογία 20
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές·  υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· υπογραμμίζει πόσο 
σημαντική είναι η διασφάλιση της 
συμμετοχής των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης από κοινού και σε ισότιμη 
βάση με τις εθνικούς εκπροσώπους τόσο 
στη διαδικασία σύλληψης όσο και στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη 
χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών, 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ 
και παράλληλα να επιδεικνύεται 
σεβασμός προς τα διαφορετικά εθνικά 
συνταγματικά συστήματα· υπογραμμίζει 
τη σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 21
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές·  υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων και των αναγκαίων 
στρατηγικών για την εφαρμογή αυτών των 
πολιτικών·

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί για τον 
μετριασμό της απώλειας της 
βιοποικιλότητας και της κλιματικής 
αλλαγής σε όλες τις τομεακές πολιτικές· 
υπογραμμίζει τη σημασία του συσχετισμού 
μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των αναγκαίων στρατηγικών 
για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 22
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

5. θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστεί η 
σαφής και συνεπής ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών πολιτικών σε όλες τις 
τομεακές πολιτικές, ενώ σημαντική 
ευθύνη έχουν να αναλάβουν επ’ αυτού οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές· μια 
ισχυρή πολιτική συνοχής είναι επίσης 
αναγκαία για την εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών πολιτικών· υπογραμμίζει 
τη σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

Or. sv

Τροπολογία 23
Jean-Paul Besset
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές·  υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

5. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών· συνιστά, 
συνεπώς, την ενσωμάτωση της εδαφικής 
διάστασης στη στρατηγική αξιολόγηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 24
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές·  υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές· υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών· ζητεί 
επιτακτικά την ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών στόχων σε μείζονες 
τομείς του προϋπολογισμού όπως η 
αγροτική ανάπτυξη και η γεωργία·

Or. lt
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Τροπολογία 25
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές·  υπογραμμίζει τη 
σημασία του συσχετισμού μεταξύ των 
τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων 
και των αναγκαίων στρατηγικών για την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών·

5. αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
πολιτικών σε όλες τις τομεακές πολιτικές, 
ενώ σημαντικό ρόλο έχουν να 
διαδραματίσουν επ’ αυτού οι τοπικές,
περιφερειακές και κρατικές αρχές·  
υπογραμμίζει τη σημασία του συσχετισμού 
μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων και των αναγκαίων 
στρατηγικών για την εφαρμογή αυτών των 
πολιτικών·

Or. es

Τροπολογία 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποκινηθεί η ανάπτυξη περιφερειακών, 
τοπικών και διασυνοριακών 
έργων/προγραμμάτων που θα συνδέονται 
στενά με τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στις οικείες περιοχές, 
και τονίζει τη σημασία συμμετοχής των 
ΜΚΟ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
του ιδιωτικού τομέα στη διαδικασία 
διατήρησης και αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας·

Or. ro
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Τροπολογία 27
Jean-Paul Besset

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να ενισχυθεί η χρήση των αξιολογήσεων 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
των στρατηγικών αξιολογήσεων των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο, γεγονός που θα 
συμβάλει στην αποτροπή της
ανθρωπογενούς υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 28
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση των σύνθετων 
περιβαλλοντικών προκλήσεων και 
κινδύνων· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι για να επιτευχθούν 
ουσιαστικά αποτελέσματα, η υλοποίηση 
του προγράμματος σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο πρέπει να υποστηρίζεται 
καλύτερα και να εμπλέκονται 
περισσότερο στη διαδικασία όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. bg

Τροπολογία 30
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής για την επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ 2020 και, συνεπώς, επικροτεί το 
γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για 
την πολιτική συνοχής μετά το 2013 
επικεντρώνεται στη στροφή προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 31
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην κατάσταση των περιφερειών και 
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εδαφών με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι τα νησιά, οι 
ορεινές περιοχές ή οι αραιοκατοικημένές 
περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 32
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τάσσεται υπέρ της χρήσης λιγότερο 
ρυπαντικών οχημάτων και συνιστά την 
κατάρτιση προτάσεων δράσης που θα 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός 
βιώσιμου συστήματος μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 33
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ισχυρίζεται ότι το έβδομο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον θα προσφέρει 
στις επιχειρήσεις καθώς και στις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές ένα δομημένο, 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο 
προγραμματισμού που θα ισχύει επίσης 
για τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές·

Or. lt



AM\890695EL.doc 21/21 PE480.766v01-00

EL

Τροπολογία 34
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί να ενσωματωθεί στο έβδομο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον η 
αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα·

Or. lt


