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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο μέσο άμεσης χρηματοδότησης της κοινοτικής 
πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής 
στην αλλαγή του κλίματος. 

Στο πλαίσιο του ΠΔΠ, η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει έναν άξονα δράσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος έχει ως συνέπεια την επανεκτίμηση του 
συνολικού κονδυλίου αυτού του προγράμματος, οι στόχοι του οποίου αποτελούν τον πυρήνα 
της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών αποτελεί 
θεμελιώδη παράμετρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησής σας υποστηρίζει πλήρως αυτό το φιλόδοξο σχέδιο της 
Επιτροπής, το οποίο προωθεί καλύτερες συνέργειες του προγράμματος LIFE με τα κονδύλια 
της πολιτικής συνοχής, ιδίως μέσω πιλοτικών πρωτοβουλιών, της πολυετούς ενίσχυσης του 
προγραμματισμού ή της παρουσίασης ολοκληρωμένων έργων. Ωστόσο, ο συντάκτης 
γνωμοδότησής σας εκτιμά ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα της προσέγγισης μεταξύ προγραμμάτων που παρουσιάζουν μεγάλες 
αποκλίσεις ως προς τον τρόπο διακυβέρνησής τους. 

Κατ’ αυτήν την έννοια, ο συντάκτης γνωμοδότησής σας εκτιμά ότι η εξαίρεση των 
συντελεστών ΦΠΑ καθώς και των δαπανών προσωπικού από την χρηματοδότηση του έργου 
θα ήταν αντιπαραγωγική. Προκύπτει, εν τέλει, ότι οι επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου, όσον 
αφορά τους στόχους απλοποίησης και ενίσχυσης των τεχνικών και διοικητικών δυνατοτήτων 
των φορέων του έργου, είναι αρνητικές. Επιπλέον, κρίνει σημαντικό να διατηρηθούν, στο 
βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που προσεγγίζουν τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της πολιτικής συνοχής. 

Στη συζήτηση σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία κατά την επιλογή έργων, ο συντάκτης 
γνωμοδότησής σας τοποθετείται υπέρ ενός ποσοστού συγχρηματοδότησης το οποίο θα 
προσαυξάνεται σε ορισμένες περιφέρειες που μειονεκτούν και διαθέτουν ιδιαζόντως 
ευαίσθητα οικοσυστήματα. 

Αν και το πρόγραμμα LIFE θα πρέπει να ανταμείψει τις δυναμικές των τοπικών έργων, τα 
ολοκληρωμένα έργα μπορούν να συνδράμουν στη βελτίωση της κατανόησης αυτού του 
προγράμματος και τη σύγκλιση με τους υπόλοιπους άξονες δράσης της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, τα παραπάνω έργα πρέπει να περιλαμβάνουν μια πιο αυστηρή γεωγραφική 
εξισορρόπηση ούτως ώστε όλα τα κράτη μέλη να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από 
αυτά. Αυτός ο τύπος δράσης μπορεί να ενισχύσει σαφώς το φαινόμενο μόχλευσης του 
προγράμματος LIFE. Κατ’ αυτήν την έννοια, ο συντάκτης γνωμοδότησής σας πρότεινε μια 
σαφώς αυξημένη συγχρηματοδότηση για αυτά τα έργα, ενώ παράλληλα απαίτησε να ληφθεί 
υπόψη το πρόγραμμα LIFE κατά την εκπόνηση του στρατηγικού κοινοτικού πλαισίου. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησής σας εκτιμά ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η προσέγγιση ανά
θαλάσσια λεκάνη και, σε αυτό το πλαίσιο, κατατέθηκαν τροπολογίες που αφορούσαν την 
ευρύτερη αποδοχή του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και την προσέγγιση με τους 
εξωτερικούς άξονες δράσης της Ένωσης. Κατ’ αυτήν την έννοια, εξέφρασε την επιθυμία του 
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να αναγνωριστεί με σαφήνεια το καθεστώς των φορέων των έργων των ΥΧΕ λόγω της
ενισχυμένης συνεργασίας τους με την ΕΕ και της σύνδεσής τους  με τα κράτη μέλη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α) Λαμβανομένου υπόψη του 
"Μηνύματος της Ρεουνιόν" του 
Ιουλίου 2008 και σύμφωνα με τα 
πορίσματα του Συμβουλίου της 
10ης Δεκεμβρίου 2011, όπου η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
συνεχίσουν να προωθούν μια κοινή 
προσέγγιση ως προς την προστασία της 
φύσης στο σύνολο της επικράτειας της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου και στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη των 
κρατών μελών, και σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
«Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας 
κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020», 
στην οποία η Επιτροπή αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να διευρύνει και να 
ενθαρρύνει την πρωτοβουλία BEST 
(Biodiversity and Ecosystem Services in 
Territories of European 
Overseas/Βιοποικιλότητα και 
οικοσυστημικές υπηρεσίες στα 
ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη)1, οι 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής στα 
προγράμματα της Ένωσης τηρουμένων 
των κανόνων και των στόχων των 
προγραμμάτων και των διακανονισμών 
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που ισχύουν για το κράτος μέλος με το 
οποίο συνδέονται οι υπερπόντιες χώρες 
και εδάφη.
_________________
1 ΕΕ L 314, 30.11.2001, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α) Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
χρήση των πόρων του προγράμματος 
LIFE, πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των στόχων 
περί προστασίας της βιοποικιλότητας και 
των μέτρων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως μέσω της προώθησης των 
έργων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση 
των τοπικών οικοσυστημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 3

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 

(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 
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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.

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 
αξιοποίηση των αποβλήτων και την 
παραγωγή βιοαερίου, την ενεργειακή 
απόδοση, τις μεταφορές και τα καύσιμα, 
την προστασία του στρώματος του όζοντος 
και τα φθοριούχα αέρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελεί σημαντική ευθύνη των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών. Πρέπει να ενθαρρύνεται η βιώσιμη διαχείριση της εν λόγω 
δραστηριότητας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21α) Τα προγράμματα που συνεπάγονται 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπως ένας 
νέος τύπος έργων που εστιάζει στην 
εφαρμογή της πολιτικής και της 
νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και της κλιματικής 
αλλαγής, προϋποθέτουν την ανάληψη 
δράσης σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ένωσης και σε όλους τους 
στοχευόμενους κλάδους. Αυτό 
προϋποθέτει την ανάγκη διαβάθμισης του 
συστήματος επιλογής με σκοπό τη 
διευκόλυνση της γεωγραφικής 
εξισορρόπησης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα ολοκληρωμένα έργα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της γνώσης σχετικά με τα 
επιτεύγματα του προγράμματος LIFE και στην απόκτηση μεγαλύτερης συνάφειας του εν λόγω 
προγράμματος με τους υπόλοιπους άξονες δράσης της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω 
έργα πρέπει να περιλαμβάνουν μια πιο αυστηρή γεωγραφική εξισορρόπηση ούτως ώστε όλα τα 
κράτη μέλη να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αυτά.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21β) Η επιτυχία των ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων προϋποθέτει τη στενή 
συνεργασία μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
των μη κρατικών παραγόντων που 
επηρεάζονται από τους στόχους του 
προγράμματος LIFE. Εν προκειμένω, η 
εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και 
της δημοσιότητας των αποφάσεων όσον 
αφορά την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 
έργων κρίνεται απαραίτητη.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

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 

(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 χωρίς να διακυβεύεται η 
επιλεξιμότητα των μη επιστρεπτέων από 
τις κρατικές αρχές δαπανών ΦΠΑ και 
των δαπανών για το μόνιμο προσωπικό. 



PE489.549v01-00 8/21 PA\902387EL.doc

EL

αποζημίωση για μη επιλέξιμες δαπάνες και 
να διατηρείται το αποτελεσματικό επίπεδο 
υποστήριξης που παρέχεται μέσω του 
προγράμματος LIFE, τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
κατά γενικό κανόνα 70% και σε ειδικές 
περιπτώσεις 80%.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποζημίωση για μη επιλέξιμες δαπάνες και 
να διατηρείται το αποτελεσματικό επίπεδο 
υποστήριξης που παρέχεται μέσω του 
προγράμματος LIFE, τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι 
κατά γενικό κανόνα 50% και σε ειδικές 
περιπτώσεις 75%.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των δαπανών ΦΠΑ καθώς και των δαπανών για το προσωπικό από τη 
χρηματοδότηση του έργου θα ήταν μη αποτελεσματικός. Προκύπτει, εν τέλει, ότι οι επιπτώσεις 
ενός τέτοιου μέτρου, όσον αφορά τους στόχους απλοποίησης και ενίσχυσης των τεχνικών και 
διοικητικών δυνατοτήτων των φορέων του έργου, είναι αρνητικές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26α) Τα προγράμματα που υλοποιούνται 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λαμβάνουν 
υψηλότερα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης, έως το 60% ή και 
το 85% σε ειδικές περιπτώσεις, 
δεδομένου του ιδιαίτερου πλούτου των εν 
λόγω περιοχών εντός της Ένωσης από 
άποψη βιοποικιλότητας, του ευάλωτου 
χαρακτήρα του οικοσυστήματός τους και 
των γεωφυσικών χαρακτηριστικών τους 
που περιγράφονται στο άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ, κυρίως ο νησιωτικός χαρακτήρας, 
η περιορισμένη εδαφική τους έκταση και 
το γεγονός ότι ορισμένες εξ αυτών 
βρίσκονται εντός μιας διατροπικής 
ζώνης, εκτεθειμένης σε σημαντικό βαθμό 
σε σοβαρούς φυσικούς κινδύνους, 
ενισχύοντας την έκθεσή τους στις 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Παρομοίως, τα έργα που 
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υλοποιούνται στα εδάφη της κατηγορίας 
NUTS II, τα οποία βρίσκονται σε 
νησιώτικες και ορεινές περιοχές καθώς 
και σε υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες βάσει του 
άρθρου 174 της ΣΛΕΕ, θα μπορούν να 
επωφελούνται από τα ίδια ποσοστά 
συγχρηματοδότησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στις περιοχές με μόνιμα μειονεκτήματα γεωφυσικού χαρακτήρα, που τις καθιστούν ακόμα πιο 
ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην απώλεια μιας ιδιαίτερης 
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, πρέπει να χορηγείται υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 8

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 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 

(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, 
συμπεριλαμβανομένου και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων και τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συμπράττουν καλύτερα στη διαδικασία 
επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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, εθνική
ή διεθνική 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 των κρατών μελών ή των 
περιφερειών και ευνοούν την προαγωγή, 
εφόσον είναι δυνατόν, τον συντονισμό και  
την κινητοποίηση των άλλων πηγών 
χρηματοδότησης από τους εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς άξονες δράσης της Ένωσης·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί η προσπάθεια συντονισμού που πρέπει να καταβάλλεται σε όλους 
τους τομείς δράσης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον εξωτερικό άξονα μέσω του οποίου θα 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των γειτονικών χωρών που πλέον εφαρμόζουν πολιτικές συνεργασίας 
στον τομέα διαχείρισης λεκανών στις περιφέρειες.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ως «έργα τεχνικής βοήθειας» νοούνται 
έργα που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
της προπαρασκευής ολοκληρωμένων 
έργων που αναφέρονται στο στοιχείο δ)·

ε) ως «έργα τεχνικής βοήθειας» νοούνται 
έργα που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
των κρατών μελών και των 
περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της 
προπαρασκευής ολοκληρωμένων έργων 
που αναφέρονται στο στοιχείο δ)·

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα LIFE είναι 
ανοιχτή στις εξής χώρες:

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

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

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

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

β) υποψήφιες και πιθανές υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες, καθώς και χώρες υπό 

β) υποψήφιες και πιθανές υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες, καθώς και χώρες υπό 
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προσχώρηση στην Ένωση· προσχώρηση στην Ένωση·
γ) χώρες γα τις οποίες ισχύει η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας·

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

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

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παρόλο που εντάσσονται στον τομέα εξωτερικής δράσης της Ένωσης, οι ΥΧΕ δύναται να 
συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα ενός κράτους μέλους της ΕΕ.  Επιπλέον, διαθέτουν μια ιδιαίτερη 
βιοποικιλότητα την οποία η Ένωση πρέπει να μπορεί να προστατεύει και να αναδεικνύει. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, να επωφελούνται τα εν λόγω 
εδάφη από τους ίδιους όρους με τα άλλα κράτη τα οποία είναι συνδεδεμένα με την Ένωση.

Τροπολογία 12

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 

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 
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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).

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), στο πλαίσιο της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων, και των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που 
αναφέρονται στα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
............. (κανονισμός περί γενικών
διατάξεων), 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 περί γενικών
διατάξεων). Στις οικείες συμβάσεις 
σύμπραξης που αναφέρονται στο άρθρο 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/xxx 
(κανονισμός περί γενικών διατάξεων), τα 
κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίζουν, 
τους μηχανισμούς σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο που εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ του 
προγράμματος LIFE και των άλλων 
ταμείων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/xxx 
(κανονισμός περί γενικών διατάξεων).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έγκαιρη εκτίμηση των ολοκληρωμένων έργων και των άλλων ταμείων στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης που προτείνεται στα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού περί 
γενικών διατάξεων, ευνοεί τη βελτιστοποίηση των συνεργειών για την υλοποίηση των στόχων 
του προγράμματος LIFE στο πλαίσιο των περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης τη 
συνοχή και τις συνέργειες, και αποτρέπει 
την επικάλυψη μεταξύ του προγράμματος 
LIFE και άλλων πολιτικών και μέσων της 
Ένωσης, ιδίως δε του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

4. Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης τη 
συνοχή και τις συνέργειες, και αποτρέπει 
την επικάλυψη μεταξύ του προγράμματος 
LIFE και άλλων πολιτικών και μέσων της 
Ένωσης, ιδίως δε του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» και εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης, και 
κυρίως στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών γειτονίας και ευρείας γειτονίας 
ή της διαχείρισης των λεκανών γύρω από 
τις κοινές θαλάσσιες, ποτάμιες και 
ορεινές εκτάσεις. 

Or. fr

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να τονισθεί η προσπάθεια συντονισμού που πρέπει να καταβάλλεται όσον 
αφορά τον εξωτερικό άξονα δράσης μέσω του οποίου θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των 
γειτονικών χωρών που πλέον εφαρμόζουν πολιτικές συνεργασίας στον τομέα διαχείρισης 
λεκανών στις περιφέρειες.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται στα 
έργα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
χρηματοδοτική στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων με σκοπό να βοηθηθούν 
οι υποψήφιοι στην προετοιμασία των 
ολοκληρωμένων έργων και, κυρίως, να 
διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω έργα τηρούν 
τις τεχνικές και χρηματοοικονομικές 
προδιαγραφές και τις προθεσμίες τόσο 
του προγράμματος LIFE όσο και των 
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προγραμμάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή των ολοκληρωμένων έργων σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια, απαιτείται ειδική τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες οι 
διοικητικές δομές των οποίων δεν είναι αρκετά εξοικειωμένες με τέτοιου τύπου έργα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τουλάχιστον το 50% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

2. Τουλάχιστον το 75% των 
δημοσιονομικών πόρων που κατανέμονται 
σε έργα υποστηριζόμενα μέσω 
επιχορηγήσεων για δράση του 
υποπρογράμματος «Περιβάλλον», 
χορηγούνται ειδικά για έργα που 
υποστηρίζουν τη διατήρηση της φύσης και 
της βιοποικιλότητας.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη αποδοχή του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποσκοπεί στην ώθηση μιας ευρύτερης 
στρατηγικής η οποία θα εντάσσεται στη λογική της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. 
Επιπλέον, σε πολλές περιφέρειες, η αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους είναι ύψιστης 
σημασίας, καθώς θεωρείται ότι συνδέεται άμεσα με την προστασία των υδάτων και την 
πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η βελτίωση της γνωστικής βάσης για την 
ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Ένωσης και η 
εκτίμηση και παρακολούθηση των 
παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που 
έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον εντός 
και εκτός της Ένωσης.

γ) η βελτίωση της γνωστικής βάσης για την 
ανάπτυξη, υλοποίηση, εκτίμηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης και η εκτίμηση και 
παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων 
και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αναπτύσσονται σύμφωνα με τις αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ·

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η βελτίωση της βάσης γνώσεων για την 
ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της πολιτικής και νομοθεσίας 
της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και για 
την εκτίμηση και παρακολούθηση των 
παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που 
έχουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 
εντός και εκτός της Ένωσης.

γ) η βελτίωση της βάσης γνώσεων για την 
ανάπτυξη, υλοποίηση, εκτίμηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για 
τη βιοποικιλότητα και για την εκτίμηση 
και παρακολούθηση των παραγόντων, 
πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν 
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα εντός και 
εκτός της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. τουλάχιστον το 78% των 
δημοσιονομικών πόρων του 
προγράμματος LIFE πρέπει να 
κατανέμεται στα χρηματοδοτικά μέσα 
και στις επιχορηγήσεις των έργων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το βασικό αντικείμενο του προγράμματος LIFE, δηλαδή η χρηματοδότηση έργων, πρέπει να 
παγιωθεί μέσω του καθορισμού ενός βασικού προσανατολισμού για τις δραστηριότητες, βάσει 
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των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 18.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) ολοκληρωμένα έργα, κυρίως στους 
τομείς της φύσης, των υδάτων, του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, του εδάφους, 
των αποβλήτων, του αέρα, καθώς και του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 13.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 23

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 75% των 
επιλέξιμων δαπανών·
– το μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ καθώς και στις 
νησιωτικές, ορεινές και υπερβόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες περιοχές βάσει του 
άρθρου 174 της ΣΛΕΕ, για τα έργα που 
αναφέρονται στο άρθρο 18, στοιχεία α), 
β), γ), ε), στ), ζ), η) είναι το 60% και για 
τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18, 
στοιχείο δ) είναι το 85%.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη διατήρηση της επιλεξιμότητας των μη επιστρεπτέων δαπανών ΦΠΑ και των δαπανών για 
το προσωπικό, η επαναφορά του αρχικού ποσοστού συγχρηματοδότησης θα συμβάλει στην 
επίτευξη της απαραίτητης χρηματοοικονομικής ισορροπίας και στην πολυμορφία των έργων. 
Μια προσαύξηση της τάξεως του 25% για τα ολοκληρωμένα έργα θα στηρίζει μια πρόταση με 
σαφή προσανατολισμό την ενίσχυση του αποτελέσματος μόχλευσης και του ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα του προγράμματος LIFE. Από την άλλη πλευρά, στις περιφέρειες που υπόκεινται σε 
γεωφυσικά μειονεκτήματα μόνιμου χαρακτήρα πρέπει να χορηγείται υψηλότερο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για 
τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 18, 
υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνεται 
από τον τελικό δικαιούχο σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και 
δεν είναι επιστρεπτέος βάσει της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ. 
Όλες οι αιτήσεις επιλεξιμότητας πρέπει 
να συνοδεύονται από τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά που παρέχονται από τις 
αρμόδιες αρχές ελέγχου ή πιστοποίησης 
των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής, που αποσκοπεί στον αποκλεισμό του ΦΠΑ από τις επιλέξιμες 
δαπάνες, κινδυνεύει να αποκλείσει σημαντικό αριθμό δυνητικών δικαιούχων από το πρόγραμμα 
LIFE και οδηγεί στην άνιση αντιμετώπιση των κρατών μελών εξαιτίας των διαφοροποιημένων 
συντελεστών ΦΠΑ και των διαφορετικών δυνατοτήτων για την επιστροφή ΦΠΑ. Επιπλέον, η εν 
λόγω αλλαγή μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που 
υπόκεινται σε ΦΠΑ, όπως οι δράσεις διάδοσης και προβολής (σεμινάρια, εκτύπωση υλικού, 
κ.α.).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δαπάνες προσωπικού που 
σχετίζονται με το μόνιμο προσωπικό 
μπορούν να αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη 
εφόσον συνδέονται με τις δαπάνες των 
δραστηριοτήτων υλοποίησης του έργου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στην επεξηγηματική σημείωση του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον 
περιορισμό ή την εξαίρεση της δαπάνης για το μόνιμο προσωπικό που δεν έχει προσληφθεί 
ειδικά για το έργο, με σκοπό τη μείωση ή τον μετριασμό των προβλημάτων παρακολούθησης 
και αναφοράς, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και τη 
δυνατότητα υλοποίησης των έργων, ειδικά όσον αφορά τις μικρότερες κυβερνητικές και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εξαρτώνται από τη συνεχή απασχόληση μόνιμου 
προσωπικού και την τεχνογνωσία του, και των οποίων το προσωπικό συχνά απασχολείται 
μερικώς σε περισσότερα έργα ταυτοχρόνως.


