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Τροπολογία 26
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Δεδομένου ότι συχνά οι αρνητικές 
επιτώσεις για το περιβάλλον και το κλίμα 
προέρχονται από τις δραστηριότητες 
χωρών που γειτνειάζουν με την Ένωση, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιοχές των εξωτερικών συνόρων της 
Ένωσης και στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η 
εκπλήρωση των στρατηγικών αναγκών 
και να προληφθεί η υποβάθμιση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος.

Or. ro

Τροπολογία 27
Νίκος Χρυσόγελος

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 

(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 
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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 
συντονισμός για την αποφυγή διπλής 
χρηματοδότησης.

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 τη 
διασφάλιση της νομικής σαφήνειας και
της δυνατότητας εφαρμογής των 
ολοκληρωμένων έργων, θα πρέπει να 
προβλέπεται ρητά η συνεργασία μεταξύ 
άλλων ταμείων της Ένωσης και των 
ολοκληρωμένων έργων στον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ…/... [ΚΚΔ]. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν ειδικές ρυθμίσεις για την 
καθιέρωση της συνεργασίας σε αρχικό 
στάδιο, ούτως ώστε τα πλεονεκτήματα 
των ολοκληρωμένων έργων να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 
των συμβάσεων εταιρικής σχέσης και 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή 
προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου.
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.

Or. en

Τροπολογία 28
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η ανάσχεση και η αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας και η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των πόρων, σε 
συνδυασμό με την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών και των σχετικών με την 
υγεία ανησυχιών, παραμένουν οι βασικές 
προκλήσεις για την Ένωση. Αυτές οι 
προκλήσεις απαιτούν αυξημένες 
προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης για την 
παροχή λύσεων και βέλτιστων πρακτικών 
που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων 
της ανακοίνωσης της επιτροπής «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(εφεξής «Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’») 
Επιπρόσθετα, η συνολική βελτίωση της 
διακυβέρνησης, ιδίως δε μέσω της 
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των 
εμπλεκομένων, είναι ουσιώδης 
προϋπόθεση για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. Συνεπώς, το 
υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τρεις τομείς 
προτεραιότητας για δράση: Περιβάλλον 
και αποδοτικότητα των πόρων, 
Βιοποικιλότητα, και Περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Τα έργα 
που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
LIFE θα πρέπει να μπορούν να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων σε περισσότερους 
του ενός από τους τρεις αυτούς τομείς 
προτεραιότητας και να συνεπάγονται τη 
συμμετοχή περισσοτέρων του ενός κρατών 
μελών.

(11) Η ανάσχεση και η αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας και η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των πόρων, σε 
συνδυασμό με την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών και των σχετικών με την 
υγεία ανησυχιών, παραμένουν οι βασικές 
προκλήσεις για την Ένωση. Αυτές οι 
προκλήσεις απαιτούν αυξημένες 
προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης για την 
παροχή λύσεων και βέλτιστων πρακτικών 
που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων 
της ανακοίνωσης της επιτροπής «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(εφεξής «Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’») 
Επιπρόσθετα, η συνολική βελτίωση της 
διακυβέρνησης, ιδίως δε μέσω της 
ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των 
εμπλεκομένων, είναι ουσιώδης 
προϋπόθεση για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. Για την 
επίτευξη των στόχων αυτών, θα πρέπει η 
Ένωση, έχοντας συνείδηση της 
πρωταρχικής σημασίας της διατήρησης 
της βιοποικιλότητας στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της, να εγκρίνει τον
εθελοντικό μηχανισμό για την προώθηση 
της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης 
της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημικών της υπηρεσιών (BEST) 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) 
που ορίζονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης και για τις οποίες δεν 
εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ στον 
τομέα της προστασίας της φύσης 
(οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ), 
εμπνεόμενη έτσι από την πείρα που 
αποκτήθηκε χάρη στην πολιτική της ΕΕ 
για την προστασία της φύσης, και ιδίως 
το Natura 2000. Συνεπώς, το 
υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» θα πρέπει 
να περιλαμβάνει τέσσερις τομείς 
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προτεραιότητας για δράση: Περιβάλλον 
και αποδοτικότητα των πόρων, 
Βιοποικιλότητα, Περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση και πληροφόρηση, και 
BEST στις ΕΑΠ. Τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
LIFE θα πρέπει να μπορούν να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων σε περισσότερους 
του ενός από τους τρεις αυτούς τομείς 
προτεραιότητας και να συνεπάγονται τη 
συμμετοχή περισσοτέρων του ενός κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 29
Νίκος Χρυσόγελος

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 συμβολή του LIFE στην 
ετήσια χρηματοδότηση του δικτύου 
Natura 2000 θα πρέπει να εξεταστεί και 
να καθοριστεί στο πλαίσιο της 
εξασφάλισης των δαπανών για τη 
βιοποικιλότητα από άλλα ταμεία της 
Ένωσης. Στο ψήφισμά του της 20ής 
Απριλίου 2012 σχετικά με την ασφάλεια 
ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο:
στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
με ορίζοντα το 2020, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
τουλάχιστον 5.800 εκατομμυρίων ευρώ 
ετησίως μέσω χρηματοδότησης της 
Ένωσης και των κρατών μελών και ότι 
διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση μέσω 
πληθώρας ταμείων της Ένωσης (π.χ. των 
κονδυλίων της ΚΓΠ, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, των 
Ταμείων Συνοχής και του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+) με 
καλύτερο συντονισμό και συνοχή μεταξύ 
αυτών των ταμείων, μεταξύ άλλων μέσω 
ολοκληρωμένων έργων, βελτιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό τη διαφάνεια για τις 
διάφορες περιφέρειες που λαμβάνουν τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης·



PE492.633v01-00 8/33 AM\906461EL.doc

EL
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Τροπολογία 30
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Οι ΕΑΠ της Ένωσης αποτελούν 
ένα μοναδικό καταφύγιο διαφορετικών 
ειδών και οικοσυστημάτων που έχουν 
κεφαλαιώδη σημασία για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια κλίμακα. Οι ΕΑΠ, καθώς και 
οι υπερπόντιες χώρες και τα υπερπόντια 
εδάφη, φιλοξενούν περισσότερα ενδημικά 
ζωικά και φυτικά είδη απ' ό,τι ολόκληρη 
η ηπειρωτική Ευρώπη. Εκτιμώντας 
επίσης ότι οι γαλλικές ΕΑΠ αποκλείονται 
από το Natura 2000 διότι οι οδηγίες 
92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ δεν 
λαμβάνουν υπόψη, ούτε καταγράφουν, 
την πανίδα, τη φλωρίδα και τους 
οικοτόπους αυτών των περιοχών, 
εκτιμώντας το "Μήνυμα της Ρεϋνιόν" 
του Ιουλίου 2008 και σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης 
Δεκεμβρίου 2011 που ενθαρρύνουν την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν μια κοινή προσέγγιση στα 
θέματα που αφορούν τη διατήρηση της 
φύσης σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ένωσης, περιλαμβανομένων των ΕΑΠ 
και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών 
των κρατών μελών, καθώς και με την 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με τίτλο "Βιοποικιλότητα: η ασφάλεια 
ζωής μας και το φυσικό μας κεφάλαιο -
στρατηγική της ΕΕ στον ορίζοντα του 
2020" στην οποία η επιτροπή δεσμεύτηκε 
να διευρύνει και να ενθαρρύνει την 
πρωτοβουλία BEST, πρέπει ο παρών 
κανονισμός να περιλάβει εντός του 
υποπρογράμματος "Περιβάλλον" έναν 
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ειδικό τομέα προτεραιότητας που να 
απευθύνεται στη βιοποικιλότητα και τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες στις ΕΑΠ που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
εδραιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την 
προπαρασκευαστική δράση BEST που 
δρομολογήθηκε το 2011 και η οποία 
γνωρίζει πραγματική επιτυχία.

Or. fr

Τροπολογία 31
Νίκος Χρυσόγελος

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 μέσω 
της ενίσχυσης των συνεργειών με άλλους 
περιβαλλοντικούς στόχους, πχ τη 
βιοποικιλότητα, στους τομείς της 
παρακολούθησης και της υποβολής
εκθέσεων για τα αέρια θερμοκηπίου, των 
χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων γης 
και της δασοπονίας, της διατήρησης των 
φυσικών συλλεκτών άνθρακα, των 
φιλικών προς το οικοσύστημα 
προσεγγίσεων στην ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης, των μεταφορών 
και των καυσίμων, της προστασίας του 
στρώματος του όζοντος και των 
φθοριούχων αερίων.

Or. en

Τροπολογία 32
Νίκος Χρυσόγελος
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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 
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.

(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 
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 του περιβάλλοντος 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 να δίνουν έμφαση κυρίως 
σε προσεγγίσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστημα, υποστηρίζοντας τα 
οικονομικώς αποδοτικά συμπληρωματικά 
οφέλη με άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους.

Or. en

Τροπολογία 33
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για τη βελτίωση της υλοποίησης της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
και την επέκταση της ενσωμάτωσης 

(21) Για τη βελτίωση της υλοποίησης της 
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής 
και την επέκταση της ενσωμάτωσης 
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κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε άλλες πολιτικές, το πρόγραμμα LIFE θα 
πρέπει να προωθεί έργα που στηρίζουν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής νομοθεσίας και πολιτικής. Για 
το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», αυτά τα 
έργα θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 
2020, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
αποτελεσματική διαχείριση και εδραίωση 
του δικτύου Natura2000 που 
δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ μέσω της υλοποίησης 
πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της ίδιας 
οδηγίας, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων και της νομοθεσίας για τα ύδατα 
και τον αέρα. Αυτά τα έργα, ενώ 
εστιάζονται στα προσδιοριζόμενα θέματα, 
θα αποτελούν ένα μηχανισμό υλοποίησης 
πολλαπλών σκοπών (π.χ. με σκοπό την 
επίτευξη περιβαλλοντικών οφελών και τη 
δημιουργία δυνατοτήτων) που θα επιτρέπει 
την επίτευξη αποτελεσμάτων σε άλλους 
τομείς πολιτικής, ιδίως δε σε σχέση με την 
οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).
Αυτοί οι τύποι έργων θα μπορούσαν να 
προβλέπονται σε άλλους περιβαλλοντικούς 
τομείς. Για το υποπρόγραμμα «Δράση για 
το κλίμα», τα έργα αυτά θα πρέπει να 
αφορούν συγκεκριμένα στρατηγικές και 
έργα για το μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Αυτοί οι τύποι έργων θα πρέπει να 
υποστηρίζουν μόνο μια σειρά από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και μέτρα, 
ενώ άλλες δραστηριότητες που 

κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων 
σε άλλες πολιτικές, το πρόγραμμα LIFE θα 
πρέπει να προωθεί έργα που στηρίζουν 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής νομοθεσίας και πολιτικής. Για 
το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», αυτά τα 
έργα θα πρέπει να εστιάζουν κυρίως στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το
2020, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
αποτελεσματική διαχείριση και εδραίωση 
του δικτύου Natura2000 που 
δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ μέσω της υλοποίησης 
πλαισίων δράσης προτεραιότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της ίδιας 
οδηγίας, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων και της νομοθεσίας για τα ύδατα 
και τον αέρα. Αυτά τα έργα, ενώ 
εστιάζονται στα προσδιοριζόμενα θέματα, 
θα αποτελούν ένα μηχανισμό υλοποίησης 
πολλαπλών σκοπών (π.χ. με σκοπό την 
επίτευξη περιβαλλοντικών οφελών και τη 
δημιουργία δυνατοτήτων) που θα επιτρέπει 
την επίτευξη αποτελεσμάτων σε άλλους 
τομείς πολιτικής, ιδίως δε σε σχέση με την 
οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία 
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).
Αυτοί οι τύποι έργων θα μπορούσαν να 
προβλέπονται σε άλλους περιβαλλοντικούς 
τομείς. Για το υποπρόγραμμα «Δράση για 
το κλίμα», τα έργα αυτά θα πρέπει να 
αφορούν συγκεκριμένα στρατηγικές και 
έργα για το μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
Αυτοί οι τύποι έργων θα πρέπει να 
υποστηρίζουν μόνο μια σειρά από 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και μέτρα, 
ενώ άλλες δραστηριότητες που 
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συμπληρώνουν εκείνες που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα πρέπει να 
αντλούν κεφάλαια από άλλα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και 
από άλλα εθνικά, περιφερειακά και 
ιδιωτικά κεφάλαια. Η χρηματοδότηση 
μέσω του προγράμματος LIFE θα πρέπει 
να αξιοποιεί συνέργειες και να διασφαλίζει 
τη συνοχή μεταξύ διάφορων κοινοτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, εξασφαλίζοντας 
τη στρατηγική εστίαση στο περιβάλλον και 
στο κλίμα.

συμπληρώνουν εκείνες που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα πρέπει να 
αντλούν κεφάλαια από άλλα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και 
από άλλα εθνικά, περιφερειακά και 
ιδιωτικά κεφάλαια. Η χρηματοδότηση 
μέσω του προγράμματος LIFE θα πρέπει 
να αξιοποιεί συνέργειες και να διασφαλίζει 
τη συνοχή μεταξύ διάφορων κοινοτικών 
χρηματοδοτικών πηγών, εξασφαλίζοντας 
τη στρατηγική εστίαση στο περιβάλλον και 
στο κλίμα. Τα ολοκληρωμένα έργα θα 
αποβούν ωφέλιμα για άλλα ταμεία 
αυξάνοντας την ικανότητά τους για 
απορρόφηση δαπανών που σχετίζονται με 
το περιβάλλον και το κλίμα. Λόγω του 
καινοφανούς χαρακτήρα της προσέγγισης 
των ολοκληρωμένων έργων και της 
έλλειψης ευρείας εμπειρίας σε σχέση με 
αυτήν, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει, όταν 
είναι αναγκαίο, να λαμβάνουν στήριξη 
μέσω αυξημένου ποσοστού 
συγχρηματοδότησης και τεχνικής 
βοήθειας για τη φάση της προετοιμασίας.
Επιπλέον, μια διαδικασία επιλογής σε δύο 
στάδια θα διευκολύνει τη φάση υποβολής 
αιτήσεων. Οι ανταλλαγές όσον αφορά τις 
επιτυχημένες ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις θα πρέπει να διευκολυνθούν, 
και να περιλαμβάνουν όλους τους 
σχετικούς τομείς της διοίκησης και τους 
εμπλεκόμενους. Βάσει της εμπειρίας των 
πρώτων ετών προγραμματισμού, θα 
πρέπει να αναλυθούν οι παράγοντες που 
καθορίζουν την εύρυθμη λειτουργία και 
την επιτυχία των ολοκληρωμένων έργων.
Με βάση την εν λόγω ανάλυση και 
ανάλογα με τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση, θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να προστεθούν επιπλέον 
τομείς στο πεδίο εφαρμογής των 
ολοκληρωμένων έργων.

Or. en
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Τροπολογία 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26a) Η αντιστάθμιση του ΦΠΑ αποτελεί 
σημαντικό μέσο για να διασφαλίζεται ότι 
οντότητες με σχετικά περιορισμένους 
οικονομικούς πόρους, όπως είναι οι ΜΚΟ 
και οι τοπικοί και περιφερειακοί 
οργανισμοί, μπορούν επίσης να υλοποιούν 
έργα του LIFE.

Or. lt

Τροπολογία 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 

(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 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
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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.
Εντούτοις, οι πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση πρέπει να εκδίδονται μόνο 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και πρέπει να 
γίνεται σεβαστό το δικαίωμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενίσταται 
στα μέτρα που εγκρίνει η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «πιλοτικά έργα» νοούνται έργα που 
εφαρμόζουν τεχνική ή μέθοδο η οποία δεν 
έχει εφαρμοστεί ούτε έχει δοκιμαστεί στο 
παρελθόν, ή αλλού, και τα οποία 
αποφέρουν πιθανά περιβαλλοντικά και 
κλιματικά οφέλη σε σύγκριση με τις 
τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές·

(α) ως «πιλοτικά έργα» νοούνται έργα που 
εφαρμόζουν τεχνική ή μέθοδο η οποία δεν 
έχει εφαρμοστεί ούτε έχει δοκιμαστεί στο 
παρελθόν, ή αλλού, και τα οποία 
αποφέρουν πιθανά περιβαλλοντικά και 
κλιματικά οφέλη σε σύγκριση με τις 
τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και τα 
οποία μπορούν να εφαρμοστούν 
μεταγενέστερα σε ευρύτερη κλίμακα σε 
παρόμοιες καταστάσεις·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για 
άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές ή για έργα διασυνοριακής συνεργασίας.

Τροπολογία 37
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ως «ολοκληρωμένα έργα» νοούνται 
έργα που υλοποιούν με βιώσιμο τρόπο, σε 
εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως 
περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή ή εθνική 
κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα που απαιτούνται 
από συγκεκριμένη περιβαλλοντική ή 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης, 
σύμφωνα με άλλες πράξεις της Ένωσης ή 
που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές 
κρατών μελών·

(δ) ως «ολοκληρωμένα έργα» νοούνται 
έργα που υλοποιούν με βιώσιμο τρόπο, σε 
εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, ιδίως 
περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή ή εθνική 
κλίμακα, στρατηγικές ή έργα για το 
περιβάλλον ή το κλίμα που απαιτούνται 
από συγκεκριμένη περιβαλλοντική ή 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης, 
σύμφωνα με άλλες πράξεις της Ένωσης ή 
που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές 
κρατών μελών· Τα εν λόγω έργα 
στοχεύουν στην ένταξη της πολιτικής για 
το περιβάλλον και το κλίμα στις άλλες 
πολιτικές, ιδίως μέσω της προώθησης 
μιας συντονισμένης κινητοποίησης άλλων 
ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών 
ταμείων για την επίτευξη στόχων που 
αφορούν το περιβάλλον ή το κλίμα και για 
την αντιμετώπιση σημαντικών 
προκλήσεων ως προς την υλοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 38
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα 
LIFE

Συμμετοχή των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών και των τρίτων χωρών στο 
πρόγραμμα LIFE

Or. fr

Τροπολογία 39
Maurice Ponga
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες:

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

Or. fr

Τροπολογία 40
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) υπερπόντιες χώρες και εδάφη που 
αναφέρονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001 
για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών 
και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 
2007/249/ΕΚ της 19ης Μαρτίου 2007·
(Ο κ. PONGA θα επιθυμούσε το κείμενο της 
τροπολογίας του να καταστεί νέο σημείο a).

Or. fr

Τροπολογία 41
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
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προγράμματα της Ένωσης. τη συμμετοχή αυτών των χωρών και 
εδαφών στα προγράμματα της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 42
Νίκος Χρυσόγελος

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 
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, στο 
πλαίσιο ενεργού και συνδυασμένης
προσπάθειας, 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 και την εναρμόνιση των 
διαδικασιών, κυρίως στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων έργων που αναφέρονται 
στο άρθρο 18 στοιχείο δ), καθώς και μέσω 
της δημιουργίας πλαισίων δράσης 
προτεραιότητας που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 της οδηγίας 94/43/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. en
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Τροπολογία 43
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» 
περιλαμβάνει τρεις τομείς προτεραιότητας:

1. Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» 
περιλαμβάνει τέσσερις τομείς 
προτεραιότητας:

Or. fr

Τροπολογία 44
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές 
υπηρεσίες στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η προώθηση της ευαισθητοποίησης
σε περιβαλλοντικά ζητήματα, 
περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης 
υποστήριξης από μέρους του κοινού και 
των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση της 
πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος, και η προώθηση της 
κατάρτισης όσον αφορά τη βιώσιμη 

(α) η δρομολόγηση εκστρατειών 
ενημέρωσης και συνειδητοποίησης για 
την ενημέρωση του κοινού σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα, 
περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης 
υποστήριξης από μέρους του κοινού και 
των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση της 
πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του 
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ανάπτυξη· περιβάλλοντος, και η προώθηση της 
κατάρτισης όσον αφορά τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού θα συμβάλει στη βελτίωση της γνώσης του προγράμματος και της 
συνεκτικότητάς του με άλλες δράσεις της Ένωσης.

Τροπολογία 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η υποστήριξη της επικοινωνίας, της 
διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών 
στον τομέα του περιβάλλοντος, και η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές 
λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και 
μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών 
συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων, και 
της εκπαίδευσης·

(β) η υποστήριξη της επικοινωνίας, της 
διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών 
στον τομέα του περιβάλλοντος, και η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές 
λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και 
μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών 
συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων, και 
της εκπαίδευσης, που θα απευθύνονται σε 
όλες τις ηλικιακές και οικονομικές και 
κοινωνικές κατηγορίες·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η εμπλοκή των πολιτών, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και ηλικίας, θα συμβάλει στη 
βελτίωση της γνώσης του συγκεκριμένου προγράμματος και στη βελτίωση της συμμετοχής τους 
στις δράσεις τους.

Τροπολογία 47
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η υποστήριξη της επικοινωνίας, της 
διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών 
στον τομέα του περιβάλλοντος, και η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές 
λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και 
μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών 
συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων, και 
της εκπαίδευσης·

(β) η υποστήριξη της επικοινωνίας, της 
διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών 
στον τομέα του περιβάλλοντος, και η 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές 
λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και 
μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών 
περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ 
εμπλεκομένων, και της εκπαίδευσης·

Or. ro

Τροπολογία 48
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η προώθηση και συμβολή για την 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και 
την επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής·

(γ) η προώθηση και συμβολή για την 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και 
την επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πολιτικής επιδότησης με πόρους του LIFE.

Τροπολογία 49
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη 
διεύρυνση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις και στην 
εφαρμογή πολιτικών.

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μπορούν συνήθως να συγκεντρώνουν πόρους με επιτυχία. Οι πόροι 
του LIFE είναι πολύ περιορισμένοι και, ως εκ τούτου, πρέπει να επενδύονται κυρίως στη 
βελτίωση της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων, 
ούτως ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, ουσιαστικά και επί τόπου τα 
περιβαλλοντικά έργα (η αποτυχία των περισσότερων έργων οφείλεται στην κακοδιαχείριση).

Τροπολογία 50
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Ειδικοί στόχοι του τομέα προτεραιότητας 

Βιοποικιλότητα και οικοσυστημικές 
υπηρεσίες στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές της Ένωσης
Οι ειδικοί στόχοι του υποπρογράμματος 
«Περιβάλλον» σε ό,τι αφορά τον τομέα 
προτεραιότητας «Βιοποικιλότητα και 
οικοσυστημικές υπηρεσίες στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης» είναι 
ιδίως:
a) η προώθηση της δημιουργίας 
προστατευμένων θαλάσσιων και 
χερσαίων ζωνών στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της ΕΕ και η ενθάρρυνση της 
καλής τους διαχείρισης, με συνεκτίμηση 
των υφιστάμενων προστατευομένων 
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ζωνών·
β) η εφαρμογή μιας βιώσιμης διαχείρισης 
των θαλάσσιων και χερσαίων πόρων, 
συμβάλλοντας έτσι στην προστασία 
σημαντικών οικοτόπων, ειδών και 
λειτουργιών των οικοσυστημάτων έξω 
από τις προστατευόμενες ζώνες·
γ) η βελτίωση της διατήρησης και της 
βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ:
i) επιδιώκοντας την παγκόσμια μείωση 
του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής 
στα οικοσυστήματα, μεριμνώντας για την 
καλή κατάσταση και την αντοχή των 
οικοσυστημάτων και προωθώντας μια 
πράσινη υποδομή και οικοσυστημικές 
προσεγγίσεις της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της 
αλλαγής αυτής, οι οποίες δημιουργούν 
συχνά πολλαπλά πλεονεκτήματα·
ii) εδραιώνοντας τις ικανότητες σε 
τοπική και περιφερειακή κλίμακα, 
συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών 
χωρών, ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές 
πληροφοριών και καλών πρακτικών 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
διοικήσεων, των γαιοκτημόνων, του 
ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και της 
κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ.·
iii) ενισχύοντας τα υφιστάμενα 
προγράμματα διατήρησης της φύσης και 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται εντός 
και εκτός των ζωνών διατήρησης·
iv) διευρύνοντας τη βάση των γνώσεων 
και καλύπτοντας τα σχετικά κενά, ιδίως 
ποσοτικοποιώντας την αξία των 
οικοσυστημικών λειτουργιών και 
υπηρεσιών·
δ) η ενθάρρυνση και διευκόλυνση των 
διασυνοριακών εργασιών· η μελέτη των 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών, της 
επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής και 
της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων, 
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ιδίως της CITES (Σύμβαση διεθνούς 
εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας που κινδυνεύουν να 
εξαφανιστούν) και των τριών συμβάσεων 
του Ρίο (Σύμβαση για τη βιολογική 
ποικιλότητα, σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 
αλλαγές και σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση 
της απερήμωσης)·
ε) η θέση σε λειτουργία μηχανισμών για 
αύξηση των πόρων, περιλαμβανομένων 
των «πληρωμών σε αντιστάθμισμα των 
υπηρεσιών που παρέχει το οικοσύστημα».

Or. fr

Τροπολογία 51
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμβολή στην υλοποίηση και 
ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης για το μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, περιλαμβανομένης 
και της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, 
δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων 
πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων 
πρακτικών και λύσεων για το μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής·

(α) τη συμβολή στην υλοποίηση και 
ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης για το μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, περιλαμβανομένης 
και της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των 
συνεργειών με άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους, πχ τη βιοποικιλότητα, και μέσω 
της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 
προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, 
βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για το 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 52
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμβολή στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης και 
της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, 
δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων 
πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων 
πρακτικών και λύσεων για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

(α) τη συμβολή στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, περιλαμβανομένης και 
της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς 
πολιτικής, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των 
συνεργειών με άλλους περιβαλλοντικούς 
στόχους, πχ τη βιοποικιλότητα, και μέσω 
της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης 
προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης
που βασίζονται στο οικοσύστημα, 
βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 53
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη βελτίωση της γνωστικής βάσης για 
την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και υλοποίηση 
αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων 
προσαρμογής και την ενίσχυση της 
δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών 
των γνώσεων·

(β) τη βελτίωση της γνωστικής βάσης για 
την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και υλοποίηση 
αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων 
προσαρμογής που βασίζονται στο 
οικοσύστημα και την ενίσχυση της 
δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών 
των γνώσεων·

Or. en

Τροπολογία 54
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και 
υλοποίησης ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, λόγου χάρη για 
στρατηγικές και έργα προσαρμογής σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

(γ) τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και 
υλοποίησης ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων που βασίζονται στο 
οικοσύστημα, λόγου χάρη για στρατηγικές 
και έργα προσαρμογής σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 55
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συμβολή στην ανάπτυξη και 
επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, 
συστημάτων, μεθόδων και μέσων 
προσαρμογής τα οποία προσφέρονται για 
αναπαραγωγή, μεταφορά και ενσωμάτωση.

(δ) τη συμβολή στην ανάπτυξη και 
επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, 
συστημάτων, μεθόδων και μέσων 
προσαρμογής τα οποία προσφέρονται για 
αναπαραγωγή, μεταφορά και ενσωμάτωση
και εστιάζονται σε προσεγγίσεις που 
βασίζονται στο οικοσύστημα.

Or. en

Τροπολογία 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η προώθηση της ευαισθητοποίησης
για κλιματικά ζητήματα, 
περιλαμβανομένης της εξασφάλισης 
υποστήριξης από μέρους του κοινού και 

(α) η δρομολόγηση εκστρατειών 
ενημέρωσης και συνειδητοποίησης για 
την ενημέρωση του κοινού για κλιματικά 
ζητήματα, περιλαμβανομένης της 
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των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση 
πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του 
κλίματος, και η προώθηση της κατάρτισης 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη·

εξασφάλισης υποστήριξης από μέρους του 
κοινού και των εμπλεκομένων στη 
διαμόρφωση πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα του κλίματος, και η προώθηση της 
κατάρτισης όσον αφορά τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού θα συμβάλει στη βελτίωση της γνώσης του προγράμματος και της 
συνεκτικότητάς του με άλλες δράσεις της Ένωσης.

Τροπολογία 57
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η προώθηση της ευαισθητοποίησης για 
κλιματικά ζητήματα, περιλαμβανομένης 
της εξασφάλισης υποστήριξης από μέρους 
του κοινού και των εμπλεκομένων στη 
διαμόρφωση πολιτικής της Ένωσης στον 
τομέα του κλίματος, και η προώθηση της 
κατάρτισης όσον αφορά τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

(α) η προώθηση της ευαισθητοποίησης για 
κλιματικά ζητήματα μαζί με την ενίσχυση 
της κριτικής στάσης, περιλαμβανομένης 
της υποστήριξης από μέρους του κοινού 
και των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση 
πολιτικής της Ένωσης στον τομέα του 
κλίματος, και η προώθηση της κατάρτισης 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 58
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η υποστήριξη της επικοινωνίας, της 
διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών 
στον τομέα του κλίματος, και η 

(β) η υποστήριξη της επικοινωνίας, της 
διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών 
στον τομέα του κλίματος, και η 
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διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
σχετικά με επιτυχείς κλιματικές λύσεις και 
πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της 
ανάπτυξης πλατφορμών συνεργασίας 
μεταξύ εμπλεκομένων, και της 
εκπαίδευσης·

διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 
σχετικά με επιτυχείς κλιματικές λύσεις και 
πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της 
ανάπτυξης πλατφορμών συνεργασίας 
μεταξύ εμπλεκομένων, και της 
εκπαίδευσης, που θα απευθύνονται σε 
όλες τις ηλικιακές και οικονομικές και 
κοινωνικές κατηγορίες·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η εμπλοκή των πολιτών, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και ηλικίας, θα συμβάλει στη 
βελτίωση της γνώσης του συγκεκριμένου προγράμματος και στη βελτίωση της συμμετοχής τους 
στις δράσεις τους.

Τροπολογία 59
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η προώθηση και συμβολή για 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης και την 
επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και 
προσεγγίσεων πολιτικής·

(γ) η προώθηση και συμβολή για 
αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την 
κλιματική νομοθεσία της Ένωσης και την 
επιβολή αυτής της νομοθεσίας, κυρίως 
μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και 
της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πολιτικής επιδότησης με πόρους του LIFE.

Τροπολογία 60
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
κλιματικής διακυβέρνησης, με τη 
διεύρυνση της συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων 
και ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις και στην 
εφαρμογή πολιτικών.

(δ) η προώθηση της βελτίωσης της 
κλιματικής διακυβέρνησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μπορούν συνήθως να συγκεντρώνουν πόρους με επιτυχία. Οι πόροι 
του LIFE είναι πολύ περιορισμένοι και, ως εκ τούτου, πρέπει να επενδύονται κυρίως στη 
βελτίωση της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, ουσιαστικά 
και επί τόπου τα περιβαλλοντικά έργα (η αποτυχία των περισσότερων έργων οφείλεται στην 
κακοδιαχείριση).

Τροπολογία 61
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) είναι πολιτικά ουδέτερα

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πολιτικής επιδότησης με πόρους του LIFE.

Τροπολογία 62
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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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) είναι προσιτά 
και περιλαμβάνουν τους εμπλεκομένους σε 
όλα τα στάδια και προάγουν, ει δυνατόν, 
το συντονισμό με άλλες κοινοτικές πηγές 
χρηματοδότησης και την κινητοποίηση των 
πηγών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 63
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
ετήσιες χορηγήσεις στα έργα που 
εκπονούνται στα κράτη μέλη και 
αναφέρονται στο άρθρο 18, στοιχεία α, β, 
γ και ζ («έργα από τη βάση προς την 
κορυφή») δεν μειώνονται αλλά 
αυξάνονται σταδιακά, σε σχέση με το 
αντίστοιχο επίπεδο του 2013.

Or. en

Τροπολογία 64
Younous Omarjee

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, 

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

το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
για τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
στοιχεία δ) και στ) είναι το 80% των 
επιλέξιμων δαπανών. Για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 12α, το μέγιστο 
ποσό συγχρηματοδότησης είναι το 95%.

Or. fr

Τροπολογία 65
Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για τα 
έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18, υπό 
τον όρο ότι δεν είναι ανακτήσιμος και ότι 
σέβεται τη νομοθεσία της Ένωσης για 
τον ΦΠΑ.

Or. ro

Τροπολογία 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 67
Markus Pieper
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ενημέρωση και επικοινωνία, 
περιλαμβανομένων εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που κατανέμονται σε δράσεις 
επικοινωνίας βάσει του παρόντος 
κανονισμού καλύπτουν επίσης την 
εταιρική επικοινωνία επί των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πόροι του LIFE πρέπει να επενδύονται κυρίως στη βελτίωση της διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να 
μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, ουσιαστικά και επί τόπου τα περιβαλλοντικά έργα (η 
αποτυχία των περισσότερων έργων οφείλεται στην κακοδιαχείριση).

Τροπολογία 68
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτεί δημόσιους ή/και ιδιωτικούς
φορείς.

Το πρόγραμμα LIFE μπορεί να 
χρηματοδοτεί δημόσιους φορείς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί η αποδοτική και ουδέτερη ως προς την αξία 
χρησιμοποίηση των πόρων, που αποδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για την 
περιφέρεια και όχι για μεμονωμένα συμφέροντα.

Τροπολογία 69
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή 
προγράμματα εργασιών για το πρόγραμμα 
LIFE. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 30, όσον αφορά την έγκριση 
πολυετών προγραμμάτων εργασιών για το 
πρόγραμμα LIFE και διασφαλίζει ότι οι 
εμπλεκόμενοι καλούνται δεόντως να 
εκφράσουν τη γνώμη τους κατά την 
κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων 
εργασιών.

Or. en

Τροπολογία 70
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – 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·

(β) την κατανομή κεφαλαίων σε κάθε 
τομέα προτεραιότητας και μεταξύ 
διαφόρων τύπων χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο κάθε υποπρογράμματος με 
παράλληλη σταδιακή αύξηση των 
ετήσιων πόρων που διατίθενται για τα 
έργα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 18, 
στοιχεία α, β, γ και ζ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για τα έργα «από τη βάση προς την κορυφή».

Τροπολογία 71
Maurice Ponga
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – 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·

β) την κατανομή κεφαλαίων σε κάθε τομέα 
προτεραιότητας και μεταξύ διαφόρων 
τύπων χρηματοδότησης με ειδικό τμήμα 
"υπερπόντια" για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και τις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη στο πλαίσιο κάθε 
υποπρογράμματος·

Or. fr

Τροπολογία 72
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις 
επιχορηγήσεις·

ε) κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις 
επιχορηγήσεις - ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πραγματική συμμετοχή τους·

Or. fr


