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Σχέδιο τροπολογίας 6113 === ENVI/6113 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 02 03 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά 
προϊόντα

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000

Αποθεματικό

Σύνολο 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6144 === ENVI/6144 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Bas Eickhout, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 05 03 01 01 — Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS)

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

05 03 01 01
28 342 000 

000
28 342 000

000
79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο
28 342 000 

000
28 342 000 

000
79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 05 03 01 01 — Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS)

Παρατηρήσεις:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Οι πιστώσεις δεν επιτρέπεταιΗ πίστωση αυτή προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της 
εκτροφής ταύρων που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες οι οποίες έχουν ως κατάληξη τη θανάτωση του 
ταύρου.καλύψει υπόλοιπα δαπανών στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του τίτλου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η ευρωπαϊκή σύμβαση σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (οδηγία 98/58/ΕΚ του 
Συμβουλίου) ορίζει ότι τα ζώα αυτά δεν θα πρέπει να υποφέρουν από πόνο, τραυματισμό, φόβο ή αγωνία. 
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Είναι προφανές ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται όταν πρόκειται περί ταύρων που 
χρησιμοποιούνται για ταυρομαχία που καταλήγει σε θάνατο. Ως εκ τούτου αυτοί οι ταύροι δεν πρέπει να 
είναι επιλέξιμοι για άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ. Η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα 
μέτρα που έχει λάβει ως θεματοφύλακας των Συνθηκών για να συμμορφωθεί προς τη Σύμβαση.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6106 === ENVI/6106 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 07 01 01 — Δαπάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό στον τομέα πολιτικής 
«Περιβάλλον»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 01 01 46 899 882 46 899 882 44 844 282 44 844 282 44 593 071 44 593 071 251 211 251 211 44 844 282 44 844 282

Αποθεματικό

Σύνολο 46 899 882 46 899 882 44 844 282 44 844 282 44 593 071 44 593 071 251 211 251 211 44 844 282 44 844 282

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6143 === ENVI/6143 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 07 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 01 02 01 3 686 304 3 686 304 3 557 474 3 557 474 3 528 507 3 528 507 28 967 28 967 3 557 474 3 557 474

Αποθεματικό

Σύνολο 3 686 304 3 686 304 3 557 474 3 557 474 3 528 507 3 528 507 28 967 28 967 3 557 474 3 557 474

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6114 === ENVI/6114 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 07 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης του Προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 
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(LIFE) — Υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 01 04 01 1 594 520 1 594 520 1 600 000 1 600 000 1 568 000 1 568 000 32 000 32 000 1 600 000 1 600 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 594 520 1 594 520 1 600 000 1 600 000 1 568 000 1 568 000 32 000 32 000 1 600 000 1 600 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6145 === ENVI/6145 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 07 01 06 01 — Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις — Συνεισφορά του 
προγράμματος LIFE

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 01 06 01 5 608 850 5 608 850 4 471 642 4 471 642 4 382 209 4 382 209 89 433 89 433 4 471 642 4 471 642

Αποθεματικό

Σύνολο 5 608 850 5 608 850 4 471 642 4 471 642 4 382 209 4 382 209 89 433 89 433 4 471 642 4 471 642

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6116 === ENVI/6116 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 07 02 01 — Συμβολή σε μια πιο πράσινη και αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία, καθώς και 
στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 01 120 670 000 29 371 242 128 831 000 49 000 000 128 700 000 48 510 000 131 000 490 000 128 831 000 49 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 120 670 000 29 371 242 128 831 000 49 000 000 128 700 000 48 510 000 131 000 490 000 128 831 000 49 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Σχέδιο τροπολογίας 6115 === ENVI/6115 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 07 02 02 — Ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 02 147 832 750 39 021 354 157 206 000 49 000 000 157 206 000 48 510 000 490 000 157 206 000 49 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 147 832 750 39 021 354 157 206 000 49 000 000 157 206 000 48 510 000 490 000 157 206 000 49 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6117 === ENVI/6117 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Karin Kadenbach, Benedek Jávor, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 07 02 03 — Βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 03 51 493 000 15 524 553 55 683 358 40 000 000 55 683 358 39 600 000 400 000 55 683 358 40 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 51 493 000 15 524 553 55 683 358 40 000 000 55 683 358 39 600 000 400 000 55 683 358 40 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6118 === ENVI/6118 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Karin Kadenbach, Benedek Jávor, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 07 02 04 — Συμμετοχή σε πολυμερείς και διεθνείς συμφωνίες στον τομέα του περιβάλλοντος

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 04 3 600 000 3 235 347 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 415 000 585 000 4 000 000 4 000 000

Αποθεματικό
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

Σύνολο 3 600 000 3 235 347 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3 415 000 585 000 4 000 000 4 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6119 === ENVI/6119 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 07 02 06 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 06 34 886 366 34 886 366 35 556 854 35 556 854 35 516 625 35 516 625 40 229 40 229 35 556 854 35 556 854

Αποθεματικό

Σύνολο 34 886 366 34 886 366 35 556 854 35 556 854 35 516 625 35 516 625 40 229 40 229 35 556 854 35 556 854

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6102 === ENVI/6102 ===

Κατάθεση: Ian Duncan, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 07 02 77 30
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 07 02 77 30 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Πρωτόκολλα για την καθιέρωση 
συστημάτων αξιολόγησης της Πράσινης Υποδομής σε όλη την ΕΕ

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Διάφορες εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες θέτουν ως στόχο την ενίσχυση της Πράσινης 
Υποδομής (ΠΥ) υπό το πρίσμα της «Στρατηγικής Πράσινης Υποδομής» (Μάιος 2013)» και 
αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ΠΥ στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 
ορίζοντα το 2020, η οποία απαιτεί την αποκατάσταση τουλάχιστον του 15% των υποβαθμισμένων 
οικοσυστημάτων. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη δημιουργία αστικής ΠΥ είναι 
μέσω της πολεοδομίας, αλλά οι πολεοδόμοι χρειάζονται κατά τη λήψη αποφάσεων εργαλεία 



8

τεκμηριωμένης αξιολόγησης και βέλτιστες πρακτικές ΠΥ. Με το παρόν προπαρασκευαστικό σχέδιο 
επιδιώκεται η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη δημιουργία σχεδίων αξιολόγησης ΠΥ για συγκεκριμένες 
περιφέρειες/πόλεις, τα οποία θα συμβάλλουν ιδίως στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις. 

Κατά συνέπεια, το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την προώθηση της δημιουργίας, 
της διαχείρισης και της διακυβέρνησης της πράσινης υποδομής. Σε δεύτερο επίπεδο, το σχέδιο 
αποσκοπεί στην εξέταση του καταλυτικού ρόλου που θα μπορούσε να έχει η ΠΥ για την ανάληψη 
δεσμεύσεων για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών περιοχών σε διάφορα περιβάλλοντα 
(κοινότητες, οργανισμοί) και σε διάφορες κοινωνικοοικονομικές, κλιματικές και πολιτιστικές συνθήκες.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της

26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Μέσω του σχεδίου θα αναπτυχθεί ένα κοινό σύνολο δεικτών για τη μέτρηση της επιτυχίας των έργων 
πράσινης υποδομής σε όλη την Ευρώπη.

Παρότι έχουν αναπτυχθεί εργαλεία με βάση τοπικές μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τον τρόπο μέτρησης 
των πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών, δεν υπάρχουν τέτοια εργαλεία που να χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς χωροταξίας και να γίνονται αποδεκτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσω της σύνδεσης των πόλεων σε όλη την Ευρώπη μπορούν να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις 
σχετικά με τον προγραμματισμό των επενδύσεων στην πράσινη υποδομή.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6104 === ENVI/6104 ===

Κατάθεση: Jadwiga Wiśniewska, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 07 02 77 30
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 07 02 77 30 — Δοκιμαστικό σχέδιο – Υπόγεια αεριοποίηση του άνθρακα

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η υπόγεια αεριοποίηση του άνθρακα είναι μια νέα και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία η οποία έχει τη 
δυνατότητα να συμβάλει στη μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
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επιπτώσεις που έχει η εξόρυξη άνθρακα στο περιβάλλον. Επιπλέον, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων άνθρακα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με παραδοσιακές τεχνικές. 
Το αέριο που παράγεται με αυτήν τη μέθοδο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο ως καύσιμο για 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας και στις μεταφορές, όσο και ως βασικό συστατικό για τη βιομηχανία 
χημικών. Κατ’ αρχήν, η υπόγεια αεριοποίηση του άνθρακα θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθότι εξαλείφει όλες τις εκπομπές που σχετίζονται με τις 
παραδοσιακές μεθόδους εξόρυξης και μεταφοράς του άνθρακα. Η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται επίσης 
από υψηλή ενεργειακή απόδοση. Παρότι ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές της δεν έχουν διερευνηθεί 
ακόμη πλήρως, η εν λόγω τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
ενεργειακής και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του δοκιμαστικού 
σχεδίου θα είναι να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της υπόγειας αεριοποίησης του άνθρακα σε υδρολογικές 
λεκάνες και η σεισμική δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλείται από την τεχνική.

Το εν λόγω διετές δοκιμαστικό σχέδιο, με προοπτική μετατροπής σε προπαρασκευαστική ενέργεια, θα 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Η υπόγεια αεριοποίηση του άνθρακα θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη ορισμένων στόχων πολιτικής 
της ΕΕ: μείωση των εκπομπών από την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας 
και βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από την ατζέντα της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 
Αποκτά επομένως ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των επικείμενων προκλήσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με σεβασμό προς την αρχή της αλληλεγγύης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6105 === ENVI/6105 ===

Κατάθεση: Herbert Dorfmann, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 07 02 77 30
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 77 30 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 07 02 77 30 — Δοκιμαστικό σχέδιο – Βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης της 
ορεινής γεωργίας σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης των Άλπεων.

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
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Το σχέδιο αποσκοπεί κυρίως στους εξής στόχους: 1) εκτίμηση του επιπέδου επικινδυνότητας όσον 
αφορά τη μετατόπιση αερολυμάτων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φυτοφάρμακα), μέσω 
προσέγγισης σε επίπεδο ολόκληρης περιοχής, 2) ενίσχυση μιας συμμετοχικής προσέγγισης για τον 
εντοπισμό λύσεων με τη συνεισφορά όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, 3) σχεδιασμός και έγκριση 
προσαρμοσμένων στρατηγικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων με στόχο τον περιορισμό της 
μόλυνσης των μη ψεκαζόμενων περιοχών, και 4) διευκόλυνση προγραμμάτων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό. Το δοκιμαστικό σχέδιο αναμένεται να έχει έμμεσα οφέλη για την 
ανθρώπινη και την περιβαλλοντική υγεία, καθώς και για την ανταγωνιστικότητα της ορεινής γεωργίας. 

Στο πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου θα πρέπει να εφαρμοστούν μοντέλα, εργαλεία και προσεγγίσεις 
που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες περιφέρειες της ΕΕ και καλλιέργειες στην Ευρώπη με 
παρόμοιες συνθήκες.

Στις περιοχές υψηλής ανάπτυξης των Άλπεων σημειώνονται όλο και ταχύτερες αλλαγές σε κοινωνικό, 
οικονομικό και οικολογικό επίπεδο. Οι ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε τοπική και 
παγκόσμια κλίμακα. Παρέχουν στον μισό παγκόσμιο πληθυσμό πόρους όπως νερό, ενέργεια, τρόφιμα και 
τουριστικούς προορισμούς. Οι απότομες πλαγιές και κλίσεις τους τις καθιστούν ιδιαίτερα 
διαφοροποιημένα αλλά ευπαθή οικοσυστήματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης για 
φυσικούς πόρους, γεωργική παραγωγή και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, η 
παγκοσμιοποίηση αυξάνει την περιθωριοποίηση των ορεινών κοινοτήτων και μειώνει την 
ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Ωστόσο, η γεωργία εξακολουθεί να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 
όσον αφορά τη διατήρηση του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού τοπίου. Η γεωργία των Άλπεων έχει 
ενισχύσει τον πολυλειτουργικό ρόλο της ως παρόχου ενός συνδυασμού ιδιωτικών αγαθών και δημόσιων 
υπηρεσιών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν ζωτική σημασία για τον τομέα του τουρισμού. Ως εκ 
τούτου, σε ορισμένες περιοχές των Άλπεων, η εντατική παραγωγή υψηλής ποιότητας φρούτων και 
σταφυλιών συνυπάρχει με τη βιολογική γεωργία, τις οικιστικές περιοχές και τις τουριστικές 
δραστηριότητες. 

Η σύγχρονη εντατική γεωργία εξακολουθεί να εξαρτάται από συνθετικά χημικά προϊόντα 
φυτοπροστασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας της παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι στην 
ΕΕ υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις σχετικά με την καταχώριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
οι γεωργοί έχουν υιοθετήσει ευρέως την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών και 
παράλληλα αναζητούνται λύσεις για την πρόληψη της μετατόπισης φυτοφαρμάκων, στις ορεινές 
περιοχές, λόγω της ορογραφίας τους, η κίνηση του κονιορτού ή των σταγονιδίων φυτοφαρμάκων μέσω 
του αέρα επηρεάζεται επίσης από ορεινές και κοιλαδικές αύρες και ανοδικά ρεύματα. Αυτό οδηγεί 
μερικές φορές στην ανεπιθύμητη μόλυνση μη ψεκαζόμενων περιοχών από υπολείμματα 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με όλα τα συναφή προβλήματα που αυτό συνεπάγεται (π.χ. μόλυνση 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων βιολογικής παραγωγής). Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με το 
ζήτημα αυτό, και οι λύσεις πρόληψης πρέπει να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες 
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 

* Ο καινοτόμος χαρακτήρας του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου οφείλεται στο ότι ακολουθεί μια 
προσέγγιση σε επίπεδο ολόκληρης περιοχής και αξιοποιεί καινοτόμα μοντέλα και μεθόδους ανάλυσης, 
καθώς και δράσεις στις οποίες συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την ανάπτυξη μιας 
κοινής λύσης. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ιδιαίτερα καινοτόμα τεχνικά μέτρα, καθώς και λύσεις 
σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο για τη διαχείριση των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η τυπική 
για τις Άλπεις πολυλειτουργική γεωργία, και συγκεκριμένα τα εξής:

* Εκτίμηση της πραγματικής επικινδυνότητας όσον αφορά τη μετατόπιση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και την επακόλουθη μόλυνση, με τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (web-
GIS) για την παραγωγή εκτεταμένης χαρτογραφικής κάλυψης για μοντελοποίηση της διασποράς μέσω 
του αέρα με σκοπό την πρόβλεψη της δυναμικής του κονιορτού ή των σταγονιδίων φυτοφαρμάκων μέσω 
προσέγγισης σε επίπεδο ολόκληρης περιοχής (π.χ. μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών όπως μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη, τηλεπισκόπηση κ.λπ.), με συνδυασμό παραγόντων όπως η χρήση γης, η 
ψηφιακή ανάλυση εδάφους, η φαινολογία καλλιεργειών και η χρήση φυτοφαρμάκων. Τα αποτελέσματα 
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των συστημάτων μοντελοποίησης θα πρέπει να επαληθεύονται από αναλύσεις υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων σε αντιπροσωπευτικά δείγματα.

* Προσδιορισμός συγκεκριμένων περιοχών παρέμβασης (από χαμηλού έως υψηλού κινδύνου) και 
προσαρμοσμένοι συνδυασμοί διαφορετικών λύσεων για επιλογή συγκεκριμένου στόχου για την περιοχή, 
μέσω πολυπαραγοντικής προσέγγισης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και 
λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο: ζώνες κοντά σε 
συγκεκριμένες περιοχές (οδηγία 128/2009), ζώνες ανάσχεσης, ζώνες περιορισμού της τοπικής 
μετακίνησης των φυτοφαρμάκων, ζώνες περιορισμού της μετακίνησης των φυτοφαρμάκων σε μεγάλες
αποστάσεις, λοιπές ζώνες μειωμένης χρήσης φυτοφαρμάκων. Οι λύσεις που υιοθετούνται από τους 
βιοκαλλιεργητές θα περιλαμβάνονται επίσης στη μελέτη.

* Διενέργεια μελετών πρωτοτύπου σχετικά με τον αντίκτυπο των λύσεων που επιλέγονται για κάθε στόχο. 
Για παράδειγμα, στις ζώνες ανάσχεσης, θα μπορούσαν να δημιουργούνται εμπόδια με τη χρήση 
ανθεκτικών ποικιλιών, λωρίδων θάμνων, οικολογικών υποδομών κ.λπ. Στις ζώνες περιορισμού της 
τοπικής μετακίνησης των φυτοφαρμάκων ή της μετακίνησης σε μεγάλες αποστάσεις, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός φυσικών και τεχνητών εμποδίων για περιορισμό της μετακίνησης, 
ψεκαστήρων σε διάταξη πύργου ή σήραγγας, αρχιτεκτονικής φυτών, αντιβροχικών δικτύων και 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών. Θα περιλαμβάνονται επίσης ήδη διαθέσιμα εργαλεία για μείωση της 
χρήσης φυτοφαρμάκων (π.χ. λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών, όπως 
ανθεκτικές ποικιλίες, βιολογικές εναλλακτικές επιλογές, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων κ.λπ.). 

* Αξιολόγηση του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου κοινωνικοοικονομικού και περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου των συνδυασμένων λύσεων για κάθε στόχο, μέσω σεναρίων και προβλέψεων για ολόκληρη 
την περιοχή.

Για τον σκοπό αυτό, το δοκιμαστικό σχέδιο θα χρησιμοποιεί μια πειραματική προσέγγιση και θα 
επιδιώκει τους εξής στόχους: * Κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη 
διαδικασία προσδιορισμού των βέλτιστων λύσεων, 

* Δημιουργία εταιρικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο μεταξύ γεωργών συμβατικών και βιολογικών 
καλλιεργειών, κατοίκων, τουριστικών πρακτόρων, τοπικών διοικήσεων, βιομηχανιών που παράγουν 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και εργαλεία, και καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, με στόχο 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές υψηλής ανάπτυξης και την 
ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων,

* Διενέργεια συναντήσεων, δημόσιων συζητήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης κ.λπ., με στόχο τη 
συμμετοχική ανάπτυξη λύσεων που θα αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις σε περιφερειακό 
και δημοτικό επίπεδο,

* Καθιέρωση διακρατικών εταιρικών σχέσεων για την εφαρμογή των συνδυασμένων λύσεων, 

* Παροχή ακριβούς και ισορροπημένης ενημέρωσης στο ευρύ κοινό όσον αφορά τα φυτοφάρμακα,

* Διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής της οδηγίας 128/2009 (ορθολογική χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων).

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές εργασίες (συμμετοχική αξιολόγηση 
βασικής επικινδυνότητας και ανάπτυξη στρατηγικής, αξιολογήσεις σκοπιμότητας, ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων), οργανωτικές εργασίες (δραστηριότητες 
συντονισμού για την προετοιμασία και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τις μελέτες πρωτοτύπου), τη 
δημιουργία χώρων μάθησης (ημέρες ανοικτής πρόσβασης για καλλιεργητές και συμβούλους, σεμινάρια 
μάθησης, παρουσιάσεις στο κοινό, συνεργασία μεταξύ καλλιεργητών και βιομηχανιών κ.λπ.). Επίσης, θα 
προωθεί τις εταιρικές σχέσεις και την καινοτομία σε διατομεακό και διακρατικό επίπεδο μεταξύ 
καλλιεργητών και καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, με στόχο την προώθηση προσεγγίσεων 
βιώσιμης παραγωγής τροφίμων.

Το δοκιμαστικό σχέδιο αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα της ορεινής γεωργίας, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση του περιβαλλοντικού και βιοποικιλοτικού κεφαλαίου της 
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φύσης, καθώς και να διευκολύνει τη συνύπαρξη της συμβατικής γεωργίας με τη βιολογική, και των 
οικιστικών περιοχών με τις τουριστικές. 

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το δοκιμαστικό σχέδιο προορίζεται για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της φυτοπροστασίας στη σύγχρονη 
γεωργία στις Άλπεις, ιδίως σε περιοχές όπου συνυπάρχουν η εντατική γεωργία, η βιολογική παραγωγή, οι 
οικιστικές περιοχές και ο τουρισμός. Η ιδιαίτερη αυτή κατάσταση στις Άλπεις, η οποία προκύπτει από τη 
συνύπαρξη διαφορετικών χρήσεων γης σε μικρή απόσταση, απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που να 
περιλαμβάνει ιδιαίτερα καινοτόμα τεχνικά μέτρα, σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικές λύσεις που να 
έχουν αναπτυχθεί με τη συμμετοχή κατοίκων, γεωργών βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας, 
συμβούλων, ερευνητών, τουριστικών πρακτόρων κ.λπ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6138 === ENVI/6138 ===

Κατάθεση: Sirpa Pietikäinen, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 07 02 77 30
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

07 02 77 30 500 000 250 000 500 000 250 000

Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 250 000 500 000 250 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 07 02 77 30 — Δοκιμαστικό σχέδιο – Balex: Αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και εφαρμογή των κανόνων στην περιοχή της Βαλτικής μέσω έρευνας και κατάρτισης 
στον τομέα της νομικής.

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το δοκιμαστικό σχέδιο BALEX αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου νομικής έρευνας και 
κατάρτισης με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Βαλτικής. Το εν λόγω κέντρο θα έχει 
ως στόχο τη στήριξη μιας αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και εφαρμογής στην περιοχή 
της Βαλτικής μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νομικής. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 
πρώτα βήματα προκειμένου να δημιουργηθεί το BALEX και να καταστεί ένας πλήρως λειτουργικός 
περιφερειακός κόμβος, ο οποίος θα υπερβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η περιοχή της Βαλτικής είναι μοναδική από πολλές πλευρές, τόσο όσον αφορά τις γεωγραφικές και 
κλιματικές συνθήκες και περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και όσον αφορά τα οικονομικά και πολιτικά 
χαρακτηριστικά και τις δομές διακυβέρνησης. Πρόκειται ίσως για τη θαλάσσια περιοχή με την πιο 
αυστηρή ρύθμιση και διαχείριση. Η περιοχή έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές τις τελευταίες δεκαετίες, 
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με την αλλαγή του πολιτικού τοπίου και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και με τη διεύρυνση και την 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη 
με συνεχείς αλλαγές όσον αφορά την κατάσταση ασφαλείας, καθώς και με περιβαλλοντικές προκλήσεις 
που επηρεάζουν την ευημερία και την ανταγωνιστικότητά της. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε νομικά 
ζητήματα τα οποία είναι μοναδικά για την περιοχή, αλλά δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
ολοκληρωμένης έρευνας.

Η πρωτοβουλία BALEX επιδιώκει να καλύψει το κενό αυτό. Πρόκειται για τη μοναδική υφιστάμενη 
πρωτοβουλία στην περιοχή της Βαλτικής η οποία εστιάζει συστηματικά στην περιφερειακή συνεργασία 
και ανάπτυξη από νομική άποψη. Το πρόγραμμα BALEX τονίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν την 
πολυεπίπεδη ρύθμιση στην περιοχή της Βαλτικής απαιτούν κατάλληλη ανάλυση, όχι μόνο για λόγους 
επιστημονικού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά και για λόγους πρακτικής σκοπιμότητας 
όσον αφορά την αποτελεσματική διακυβέρνηση της περιοχής.

Τα βασικά καθήκοντα του BALEX περιλαμβάνουν τρία διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων: 1) έρευνα 
και δικτύωση, 2) εκπαίδευση και κατάρτιση, και 3) εφαρμοσμένα έργα και λοιπές δραστηριότητες 
προκειμένου να αναδειχθεί η πρακτική σημασία της έρευνας.

1. Δημιουργία διεθνούς ερευνητικού περιβάλλοντος υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη νομική ανάλυση 
στην περιοχή της Βαλτικής

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του BALEX θα περιλαμβάνεται η μελέτη διαφόρων νομικών εξελίξεων που 
αφορούν την περιοχή της Βαλτικής. Στο πλαίσιο αυτό θα επισημαίνονται αναπόφευκτα η αλληλεπίδραση 
και η αλληλεξάρτηση των διαφόρων επιπέδων κανόνων (δημόσιο διεθνές δίκαιο, δίκαιο της ΕΕ, εθνικοί, 
περιφερειακοί και τοπικοί νόμοι και κανονισμοί) σε όλο το εύρος των κλάδων δικαίου, από παραδοσιακά 
ζητήματα ιδιωτικού δικαίου, όπως θέματα συμβάσεων, ιδιοκτησίας και αδικοπραξιών, έως ζητήματα 
δημοσίου δικαίου, όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια και η προστασία. 

Η έρευνα στο πλαίσιο του BALEX θα έχει ενισχυμένο διεπιστημονικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει 
στενές σχέσεις με συναφείς ακαδημαϊκούς κλάδους, όπως οι επιστήμες πολιτικής και διοίκησης, τα 
οικονομικά, η εφοδιαστική, η θαλάσσια βιολογία, η γεωγραφία κ.λπ. Σκοπός είναι η διενέργεια έρευνας 
που θα είναι σημαντική τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Παρά 
την πληθώρα των ζητημάτων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, ο εν λόγω τομέας του δικαίου δεν 
έχει μελετηθεί παρά ελάχιστα, όπως έχει επισημανθεί μεταξύ άλλων και από εκπροσώπους 
περιφερειακών οργανισμών. 

Το πρόγραμμα BALEX θα αναλύσει τη νομική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιμέρους 
επιπέδων ρύθμισης και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης του τρόπου με τον 
οποίο λειτουργεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην περιοχή, τόσο γενικά όσο και σε συγκεκριμένους 
τομείς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο θα 
μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες στην πράξη, θα ήταν μια ενδελεχής μελέτη σχετικά με το ακριβές 
νομικό καθεστώς, σύμφωνα με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία, του σχεδίου δράσης για τη 
Βαλτική Θάλασσα, το οποίο εγκρίθηκε από τη HELCOM το 2007. 

Το BALEX θα αναλύσει επίσης τους μηχανισμούς και τις αρμοδιότητες όσον αφορά την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης, καθώς και τη λογοδοσία των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή 
των διαφόρων επιπέδων ρύθμισης. Η πρόκληση του προσδιορισμού της λογοδοσίας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στο περιβαλλοντικό δίκαιο, όπου η διεθνής και η ενωσιακή νομοθεσία έχουν την τάση να 
αφήνουν όλο και περισσότερο στη διακριτική ευχέρεια των κρατών τον τρόπο επίτευξης των ευρύτερων 
–και πιο αφηρημένων– ρυθμιστικών στόχων. Η νέα γενιά κανόνων για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος στην ΕΕ έχει μετατοπιστεί από τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιμέρους πηγών ρύπανσης 
προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα επικεντρώνεται σε ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους οι 
οποίοι πρέπει να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα, όπως η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και η 
πρόσφατη οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. 

Ως εκ τούτου, το BALEX θα παράσχει νέες γνώσεις όσον αφορά τις νομικές διαστάσεις της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, και –μακροπρόθεσμα– θα αναπτύξει πρακτικές και αποτελεσματικές 
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ρυθμιστικές λύσεις για την περιοχή της Βαλτικής, παρέχοντας υποστήριξη στις περιφερειακές και τις 
δημοτικές αρχές όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την εφαρμογή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το 
BALEX θα συνεργαστεί με πολλά πανεπιστήμια και ενδιαφερόμενους φορείς στην περιοχή της Βαλτικής, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα διεθνές ερευνητικό περιβάλλον υψηλού επιπέδου, μέσω ενός δικτύου 
ερευνητών και επισκεπτών καθηγητών, αλλά και μέσω στενής επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και 
πρακτικών εργαλείων, όπως η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει ερευνητές και 
βασικά υλικά. Θα προωθήσει επίσης ακαδημαϊκές συνέργειες με τους εταίρους του δικτύου και θα 
διερευνήσει τη δυνατότητα εξασφάλισης επιχορηγήσεων για την υποστήριξη ερευνητικών κοινοπραξιών, 
καθώς και επαγγελματικών ευκαιριών για τους φοιτητές όπως περίοδοι πρακτικής άσκησης ή 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα BALEX θα επιδιώξει επίσης να παράσχει απασχόληση 
σε ερευνητές, τόσο στα πανεπιστήμια που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία όσο και στα συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια στο εξωτερικό. 

Προφανώς, μεγάλο μέρος της έρευνας που διεξάγεται στην περιοχή της Βαλτικής αφορά άμεσα και 
άλλες ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές. Η σημασία του σχεδίου αναμένεται επομένως να υπερβεί τα όρια 
της περιοχής της Βαλτικής. Η δικτύωση με εταίρους σε άλλες ευρωπαϊκές περιφερειακές θαλάσσιες 
περιοχές, όπως η Βόρεια Θάλασσα και η Μεσόγειος, έχει ήδη ξεκινήσει.

2. Εκπαίδευση των φοιτητών στη σύνδεση της επιστήμης με την πρακτική εφαρμογή και κατάρτιση των 
επαγγελματιών για την αποτελεσματική εφαρμογή

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε θέματα πολυεπίπεδης ρύθμισης και διακυβέρνησης στην περιοχή της 
Βαλτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποτελεσματική διακυβέρνηση στην περιοχή, καθώς και για 
τη στήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής. 

Το πρόγραμμα BALEX θα παρέχει στήριξη σε υπαλλήλους των κεντρικών κυβερνήσεων καθώς και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, με στόχο τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω της κατάρτισής τους όσον 
αφορά τις σύγχρονες προκλήσεις και τις αρμοδιότητες και δυνατότητές τους. Επί του παρόντος, τα 
στοιχεία αυτά δεν εντοπίζονται εύκολα σε επίπεδο ενωσιακών ρυθμίσεων, ενώ ακόμη και τα κράτη 
ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένα με την εφαρμογή τέτοιου είδους κανονιστικής ευελιξίας και απλώς 
να μεταβιβάζουν την κανονιστική αβεβαιότητα σε πιο χαμηλά επίπεδα της διοίκησης, στις περιφέρειες 
και τις τοπικές αρχές, οι οποίες ενδέχεται συχνά να μη διαθέτουν την ικανότητα και την εμπειρία να 
διαχειριστούν αυτή τη διακριτική ευχέρεια. Το πρόγραμμα BALEX θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της 
έλλειψης δεξιοτήτων, με την παροχή κατάρτισης στον τομέα της εφαρμογής των νέων οδηγιών και 
κανονισμών. 

Το BALEX θα παρέχει επίσης στους φοιτητές μια διεπιστημονική αντίληψη της διακυβέρνησης στην 
περιοχή της Βαλτικής, και θα συνδέει την επιστήμη με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής, 
μέσω υφιστάμενων και προβλεπόμενων πρωτοβουλιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το BALEX 
θα δημιουργήσει ένα ετήσιο θερινό σχολείο για προχωρημένους φοιτητές. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται 
σε συνεργασία με ευρύ φάσμα πανεπιστημίων της περιοχής, και θα είναι ανοιχτό τόσο για φοιτητές όσο 
και για δημόσιους υπαλλήλους στην περιοχή και ευρύτερα. Το πρόγραμμα θα έχει μια έντονα 
διεπιστημονική προσέγγιση, και θα κληθούν να διδάξουν οι καλύτεροι καθηγητές και επαγγελματίες από 
ολόκληρη την περιοχή. Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκεί 1-2 εβδομάδες τον Αύγουστο, αρχής γενομένης 
από το 2016, εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση. Μακροπρόθεσμα, σε ορίζοντα δύο έως τεσσάρων ετών, 
το BALEX σκοπεύει επίσης να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
(μάστερ, LLM) στις διεθνείς, ενωσιακές και εθνικές πτυχές της νομοθεσίας στην περιοχή της Βαλτικής. 

3. Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη και στήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Το BALEX επιδιώκει να υπερβεί τα όρια της ακαδημαϊκής κοινότητας με πολλούς τρόπους. Θα αναλάβει 
ενεργό ρόλο στην κοινωνία, συμμετέχοντας στην τρέχουσα συζήτηση σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό 
επίπεδο, με την παρουσία του σε διάφορες εκδηλώσεις και με δημοσιεύσεις σε μέσα ενημέρωσης. Θα 
διοργανώνει επίσης συζητήσεις και εργαστήρια για ειδικούς και το ευρύ κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές 
θα πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη της περιοχής, με τη συμμετοχή επισκεπτών καθηγητών και 
προσκεκλημένων ομιλητών από όλο τον κόσμο. 
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Το BALEX θα αποτελεί ένα ανοικτό κέντρο γνώσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με νομικά 
ζητήματα στην περιοχή, και θα διατηρεί μια ενημερωμένη ηλεκτρονική νομική βιβλιοθήκη στην περιοχή 
και δεσμούς με σχετικούς εμπειρογνώμονες σε όλα τα κράτη της Βαλτικής.

Το BALEX θα αναζητήσει δυνατότητες εταιρικών σχέσεων σε έργα τα οποία μελετούν και αναπτύσσουν 
λύσεις για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν σημαντικές νομικές πτυχές. Για παράδειγμα, το 
BALEX θα επιδιώξει να καταστεί ενεργός εταίρος σε έργα πρακτικής εφαρμογής, όπως τα προγράμματα 
INTERREG τα οποία αφορούν την περιοχή της Βαλτικής, όπου αυτό είναι δυνατό και σκόπιμο. 

Το BALEX θα στηρίζει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εξετάζοντας, για παράδειγμα, ζητήματα 
γαλάζιας ανάπτυξης στην περιοχή της Βαλτικής και υποστηρίζοντας την περαιτέρω υιοθέτηση 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και λύσεων. Στα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται η έρευνα και 
η κατάρτιση όσον αφορά τον εντοπισμό ρυθμίσεων που στην πραγματικότητα εμποδίζουν την 
οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η εξέταση τρόπων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ. 

Μέσω στοχευμένης και ανοιχτής διάδοσης, το BALEX θα παρέχει γνώσεις και εμπειρίες όσον αφορά τη 
συνεργασία και τα προγράμματα κατάρτισης και σε άλλες ευρωπαϊκές μακροπεριφέρειες, όπως οι 
περιφέρειες του Δούναβη και της Αδριατικής-Ιονίου, καθιστώντας έτσι δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών περιφερειών και προετοιμάζοντας το έδαφος για πιθανές 
συγκριτικές έρευνες και κοινά έργα. 

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της

26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το BALEX είναι η μοναδική υφιστάμενη πρωτοβουλία στην περιοχή της Βαλτικής η οποία εστιάζει 
συστηματικά στην περιφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη από νομική άποψη. Το πρόγραμμα BALEX 
τονίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν την πολυεπίπεδη ρύθμιση στην περιοχή της Βαλτικής απαιτούν 
κατάλληλη ανάλυση, όχι μόνο για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά 
και για λόγους πρακτικής σκοπιμότητας όσον αφορά την αποτελεσματική διακυβέρνηση της περιοχής. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6107 === ENVI/6107 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 08 02 77 05
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 02 77 05 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
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Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 08 02 77 05 — Δοκιμαστικό σχέδιο — καταγραφή των ειδών και των οικοτόπων 
στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η επιτροπή συντονισμού και έρευνας των πληροφοριών για το περιβάλλον (CORINE), που 
δημιουργήθηκε το 1991 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε ως κύριο έργο τον καθορισμό και την 
προστασία των βιοτόπων, την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη χαρτογράφηση της 
κατανομής των διαφόρων τρόπων χρήσης γης και την προστασία των φυσικών ζωνών. Η βάση 
δεδομένων που δημιουργήθηκε από την επιτροπή αυτή αντικαταστάθηκε από τη βάση δεδομένων του 
European Air Nature Information System (EUNIS), που αποτελεί τη βάση δεδομένων της ΕΕ σχετικά με 
την τοπολογία των ευρωπαϊκών οικοτόπων (φυσικών, ημιφυσικών ή τεχνητών, χερσαίων ή υδρόβιων) 
και χρησιμεύει ως βάση για το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τη φύση (Natura 2000). 

Ωστόσο, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών δεν υπήρξε ποτέ καταγραφή των ειδών και των 
οικοτόπων στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (Μαρτινίκα, Γουαδελούπη, Γουιάνα, Ρεϋνιόν και 
Μαγιότ), περιοχές που έχουν η κάθε μία εντελώς διαφορετικές βιολογικές και οικολογικές ιδιαιτερότητες 
και πολύ υψηλό ποσοστό ενδημικών ειδών.

Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να δημιουργηθεί, με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για τα προγράμματα CORINE/BIOTOPE και EUNIS, ένας κατάλογος των ειδών και των οικοτόπων και 
να γίνει κατηγοριοποίηση των ευαίσθητων ζωνών των εν λόγω περιφερειών που είναι εξαιρετικά 
σημαντικές από άποψη συγκέντρωσης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Η δημιουργία της νέας αυτής 
κοινής βάσης δεδομένων είναι απαραίτητη για να εντοπισθούν τα κενά και να προβλεφθεί, όπως και για 
τις άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πλαίσιο μέτρων κατάλληλο για τη διατήρηση του 
βιοτόπου των περιοχών αυτών.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία έχει ήδη αποδείξει τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητά της σε άλλες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί, ως εκ τούτου, ένα πρώτο βήμα για να εγκριθούν 
επιτέλους νομοθετικές προτάσεις ειδικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις γαλλικές εξόχως 
απόκεντρες περιοχές. Πιθανές συνέργειες με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
προπαρασκευαστικής ενέργειας BEST θα είναι προς όφελος της πρωτοβουλίας.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο την από κοινού χρήση, με βάση έναν κοινό κατάλογο, των 
πληροφοριών και των στοιχείων σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες 
περιοχές. Ο κατάλογος αυτός θα επιτρέψει την κατηγοριοποίηση των ευαίσθητων ζωνών των εν λόγω 
περιφερειών που είναι εξαιρετικά σημαντικές από άποψη συγκέντρωσης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, 
προκειμένου να θεσπιστεί επιτέλους, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα 
ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τη διατήρηση του βιοτόπου των εν λόγω περιφερειών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6108 === ENVI/6108 ===
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Κατάθεση: Younous Omarjee, Stefan Eck, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, Jeppe Kofod, Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 08 02 77 05
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

08 02 77 05 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 08 02 77 05 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντί 
των πειραμάτων σε ζώα

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Τα πειράματα σε ζώα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην έρευνα στους τομείς της βιοϊατρικής, 
της τοξικολογίας και των καλλυντικών στην Ευρώπη. Η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις 
στατιστικές για τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους 
επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανάγεται στο 2008, αναφέρει 
ότι στην ΕΕ χρησιμοποιούνται περισσότερα από 12,1 εκατομμύρια ζώα για επιστημονικούς ή 
πειραματικούς σκοπούς. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι τα πειράματα σε ζώα ενδέχεται να μην είναι πάντα 
διαφωτιστικά στη μελέτη μιας ανθρώπινης ασθένειας ή της θεραπείας της. Λίγα αποτελέσματα 
καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των πειραμάτων σε ζώα για την ανάπτυξη θεραπειών για 
ασθένειες του ανθρώπου ή για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων. Επιπλέον, 
αυτός ο τρόπος αξιολόγησης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι οι παρενέργειες των φαρμάκων είναι η 
τέταρτη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και τα εγκεφαλικά επεισόδια. 
Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι τα πειράματα αυτά μπορεί να προκαλέσουν ταλαιπωρία και αγωνία στα 
χρησιμοποιούμενα ζώα. Απέναντι σε όλα τα μειονεκτήματα αυτής της αβέβαιης μεθόδου, το 
δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση, στο πλαίσιο της ΕΕ, της έρευνας και της ανάπτυξης 
εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα. Συγκεκριμένα, απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για 
την υποστήριξη της ανάπτυξης των εν λόγω εναλλακτικών μεθόδων, ώστε να μειωθεί, σε μια πρώτη 
φάση, ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων ζώων και να παύσει, επιτέλους, η χρήση ζώων σε πειράματα. 
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο πρέπει να διαθέτει χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου ευρώ για δύο έτη και 
θα επιτρέψει την ανάπτυξη και τη διατήρηση εναλλακτικών μεθόδων προκειμένου να προβλεφθεί 
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον περιορισμό ή ακόμη και την απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε 
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ζώα, η οποία είναι απαραίτητη για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της βιοϊατρικής έρευνας και να 
σταματήσει η ταλαιπωρία των ζώων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6146 === ENVI/6146 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 01 01 — Δαπάνες που σχετίζονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα 
πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

Αποθεματικό

Σύνολο 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6141 === ENVI/6141 ===

Κατάθεση: Kateřina Konečná, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 
Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 17 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και η oνομασία ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Αποθεματικό

Σύνολο 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 17 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Διατήρηση της γραμμής του προϋπολογισμού στα επίπεδα του 2015 λόγω των υφιστάμενων και 
μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6147 === ENVI/6147 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Θέση 17 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Αποθεματικό

Σύνολο 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6120 === ENVI/6120 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 17 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το «Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της 
υγείας (2014-2020)»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 01 04 02 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6121 === ENVI/6121 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 17 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της 
υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6122 === ENVI/6122 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 01 — Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6140 === ENVI/6140 ===

Κατάθεση: Kateřina Konečná, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 
Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 10 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και η oνομασία ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Αποθεματικό

Σύνολο 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Ονομασία:

COMMISSION - Άρθρο 17 03 10 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει αναλάβει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο εντός του πεδίου εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του. Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές του έχουν 
διευρυνθεί, προτείνεται να του διατεθούν πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών του ιδίου 
επιπέδου με εκείνες που του είχαν διατεθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2015, σύμφωνα με το αίτημα 
του ίδιου του Κέντρου.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6139 === ENVI/6139 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 11 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 200 000 269 780 76 444 000 76 275 000

Αποθεματικό

Σύνολο 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 200 000 269 780 76 444 000 76 275 000

Ονομασία:

COMMISSION - Άρθρο 17 03 11 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Παρατηρήσεις:

Μετά την παράγραφο:

Τα ποσά που επιστρέφονται δυνάμει του άρθρου 20 του .......... καταλογιστούν στη θέση 6 6 0 0 της γενικής 
κατάστασης εσόδων.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Η συνεισφοράεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 77 333 000συνολικά σε 
77 094 220 ευρώ. Ποσό ύψους 1 089 000 ευρώ, το οποίο προέρχεται από την ανάκτηση πλεονάσματος, 
προστίθεται στο ποσό των 76 244 00076 005 220 ευρώ που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού και προσθήκη 200 000 ευρώ για δαπάνες προσωπικού. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στον 
τομέα της αξιολόγησης κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών στην ΕΕ. Η 
EFSA έχει ως στόχο την παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών όσον αφορά τους υφιστάμενους 
και τους αναδυόμενους κινδύνους και θα πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την εκπλήρωση 
όλων των καθηκόντων της. Οι πρόσθετοι πόροι θα πρέπει να διατεθούν ρητώς για την αύξηση του 
προσωπικού στον τομέα της αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων των ΓΤΟ στην υγεία και το περιβάλλον, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αλλαγές που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6123 === ENVI/6123 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Pilar Ayuso, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 11 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

Αποθεματικό

Σύνολο 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6148 === ENVI/6148 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 13 — Διεθνείς συμφωνίες και προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της δημόσιας 
υγείας και της καταπολέμησης του καπνίσματος

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 13 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Αποθεματικό

Σύνολο 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6109 === ENVI/6109 ===

Κατάθεση: Bolesław G. Piecha, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 170 000 85 000 170 000 85 000

Αποθεματικό

Σύνολο 170 000 85 000 170 000 85 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 17 03 77 20 — Δοκιμαστικό σχέδιο – Δημιουργία μητρώου σπάνιων συγγενών 
δυσπλασιών (στο πλαίσιο του μητρώου σπάνιων νόσων) χρησιμοποιώντας τη δομή, την οργάνωση και 
την πείρα του πολωνικού μητρώου συγγενών δυσπλασιών.

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Οι σπάνιες νόσοι (εκ των οποίων το 85% είναι γενετικές) είναι νόσοι που απειλούν τη ζωή ή επιφέρουν 
χρόνια αναπηρία και χαρακτηρίζονται από χαμηλό επιπολασμό η καθεμία (κάτω από 5 περιστατικά ανά 
10.000 άτομα). Εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν 5.000-8.000 ξεχωριστές σπάνιες νόσοι, οι οποίες 
επηρεάζουν το 6%-8% του συνολικού πληθυσμού (27-36 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ). 

Περίπου το 20-25% των σπάνιων νόσων είναι σπάνιες συγγενείς δυσπλασίες (μεμονωμένες ή πολλαπλές, 
συμπεριλαμβανομένων συνδρόμων δυσπλασίας). 

Προσφάτως μεταφέρθηκαν οι βάσεις δεδομένων και οι διοικητικές δομές του EUROCAT στο Κοινό 
Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) στην Ίσπρα, όπου βρίσκεται η πλατφόρμα για τις σπάνιες νόσους. Ωστόσο, η 
μετατροπή του μητρώου δυσπλασιών σε μητρώο σπάνιων νόσων για σπάνιες δυσπλασίες (μεμονωμένες 
και πολλαπλές, συμπεριλαμβανομένων συνδρόμων δυσπλασίας) απαιτεί ειδικές ενέργειες και τη συλλογή 
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πρόσθετων πληροφοριών. Πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο και για τον σκοπό αυτό απαιτούνται 
πρόσθετοι πόροι. Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου: Δημιουργία μητρώου σπάνιων συγγενών 
δυσπλασιών (στο πλαίσιο του μητρώου σπάνιων νόσων) χρησιμοποιώντας τη δομή, την οργάνωση και 
την πείρα του πολωνικού μητρώου συγγενών δυσπλασιών (PRCM). Αυτό το μοντέλο, αν έχει επιτυχία, 
μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το σχέδιο θα συμπληρώνει τις ενέργειες του ΚΚΕρ και της ΓΔ SANTE για την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας καταχώρισης των σπάνιων νόσων, η οποία προορίζεται να παρέχει ένα κοινό 
σημείο πρόσβασης για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις σπάνιες νόσους σε όλη την Ευρώπη. Το 
παρόν σχέδιο θα συμβάλει στην επικαιροποίηση χρήσιμων για τη χάραξη πολιτικής και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων δεικτών δημόσιας υγείας, ενώ θα παρέχει ενημέρωση στα λοιπά κράτη μέλη όσον αφορά 
τον τρόπο ανάπτυξης εθνικών συστημάτων καταχώρισης των σπάνιων νόσων με βάση τα υφιστάμενα 
μητρώα συγγενών ανωμαλιών.

Καθήκοντα:

1. Αξιοποίηση της πλατφόρμας του PRCM για την κατάρτιση δεικτών δημόσιας υγείας για μια ειδική 
ομάδα σπάνιων νόσων, τις σπάνιες δυσπλασίες (μεμονωμένες δυσπλασίες και σύνδρομα σπάνιων 
δυσπλασιών – περίπου 20-25% όλων των σπάνιων νόσων).

2. Συγκέντρωση στοιχείων επιπολασμού και κατάρτιση έκθεσης επιτήρησης (συμπεριλαμβανομένων 
τάσεων και εστιών, κατά περίπτωση) όσον αφορά μια ομάδα επιλεγμένων σπάνιων νόσων στην 
Πολωνία. 

Μέθοδοι:

Το πολωνικό μητρώο συγγενών δυσπλασιών αποτελεί εξαιρετικό μοντέλο προκειμένου να εξεταστεί η 
δυνατότητα μετατροπής ενός μητρώου συγγενών ανωμαλιών σε μητρώο σπάνιων νόσων. Η κεντρική 
ομάδα εργασίας του PRCM περιλαμβάνει 10 έμπειρους κλινικούς γενετιστές και διαθέτει εξειδικευμένες 
γνώσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου. Το PRCM συνεργάζεται με όλες τις 
κλινικές γενετικής στην Πολωνία και με περισσότερες από 1.500 κλινικές, τμήματα και μονάδες 
εξωτερικών ιατρείων στην Πολωνία. Προκειμένου το PRCM να μετατραπεί σε μητρώο σπάνιων νόσων, 
θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν πρόσθετα δεδομένα. Θα θεσπιστεί η συνεργασία με ενώσεις ασθενών. 

Η διάρκεια του έργου θα είναι 2 έτη. 

Το εν λόγω διετές δοκιμαστικό σχέδιο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 170.000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της

26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Υπάρχει έλλειψη επιδημιολογικών στοιχείων με βάση τον πληθυσμό όσον αφορά τις σπάνιες νόσους. Η 
ανάγκη για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα ζητήματα αυτά αναγνωρίζεται στο 
πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με τις σπάνιες νόσους και της δημιουργίας μιας πλατφόρμας για τις 
σπάνιες νόσους στην Ευρώπη. Η Ευρώπη διαθέτει ήδη ένα δίκτυο με μακρά πείρα όσον αφορά τα μητρώα 
και την επιδημιολογία των συγγενών δυσπλασιών (EUROCAT, με 43 μητρώα σε 27 χώρες). Το μεγαλύτερο 
μητρώο του EUROCAT είναι το πολωνικό μητρώο συγγενών ανωμαλιών (PRCM), το οποίο ιδρύθηκε το 
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1997 και καλύπτει ολόκληρη την Πολωνία, με πάνω από 130.000 κοινοποιήσεις συγγενών ανωμαλιών στη 
βάση δεδομένων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6110 === ENVI/6110 ===

Κατάθεση: Bolesław G. Piecha, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 400 000 200 000 400 000 200 000

Αποθεματικό

Σύνολο 400 000 200 000 400 000 200 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 17 03 77 20 — Δοκιμαστικό σχέδιο – Αιτιολογική επιδημιολογία του συνδρόμου 
χρόνιου πυελικού άλγους στις γυναίκες

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους (ΧΠΑ) αποτελεί μια νόσο πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. 
Επηρεάζει σημαντικό αριθμό γυναικών, ο οποίος σύμφωνα με ορισμένες μελέτες φτάνει το 10,5% (5,7-
26,6%) του πληθυσμού. Τα κύρια συμπτώματα είναι συνεχές ή διαλείπον άλγος στην κάτω κοιλιακή 
χώρα, για περίοδο που υπερβαίνει τους 6 μήνες. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουρολογίας (EAU), τα αίτια του ΧΠΑ περιλαμβάνουν διαταραχές διαφόρων 
ειδών, όπως: ουρολογικές (κυρίως σύνδρομο άλγους της ουροδόχου κύστης), γυναικολογικές, 
νευρολογικές, σεξουαλικές, μυοσκελετικές, ψυχολογικές και λειτουργικές. Λόγω της πολυπλοκότητας και 
της πολυπαραγοντικής φύσης του ΧΠΑ, η διαταραχή αυτή συνήθως δεν τυγχάνει κατάλληλης διάγνωσης 
και αντιμετώπισης. 

Εκτός από τα επιμέρους προβλήματα υγείας που προκαλεί, το ΧΠΑ επηρεάζει επίσης την οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση των ασθενών, οδηγώντας τις συχνά στον επαγγελματικό και κοινωνικό 
αποκλεισμό. Αυτό έχει ως επακόλουθο μια σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής των γυναικών σε όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με διαθέσιμες μελέτες μερικού χαρακτήρα, η θεραπεία με βάση μια ορθή ταξινόμηση θα είχε 
απτά οφέλη όσον αφορά τον περιορισμό του κόστους θεραπείας, των περιττών ιατρικών επισκέψεων ή 
της απώλειας θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη αυτού του 
στόχου είναι η έλλειψη επιδημιολογικών στοιχείων που να προσδιορίζουν τη συχνότητα των διαφόρων 
αιτίων του συνδρόμου.

Γενικοί στόχοι

Κύριος στόχος αυτής της πιλοτικής μελέτης είναι να κατανοηθεί η επιδημιολογία των αιτίων του χρόνιου 
πυελικού άλγους και να καταρτιστεί μια ταξινόμηση βάσει αιτιολογίας του ΧΠΑ. 

Χρησιμότητα και συμβολή στη δημόσια υγεία

Η έκθεση του σχεδίου θα περιγράφει την επιδημιολογία των αιτίων του χρόνιου πυελικού άλγους σε 
γυναίκες από τέσσερις χώρες της ΕΕ. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα επιτρέψουν να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση σχετικά με το ΧΠΑ μεταξύ των ασθενών και των ιατρών, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί 
η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Κατά συνέπεια, θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών, 
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ενώ παράλληλα θα μειωθεί το κόστος της θεραπευτικής αγωγής και της συνολικής περίθαλψης.

Μέθοδοι

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα περιλαμβάνει 300-400 ασθενείς με υποψία ΧΠΑ από τέσσερα κράτη μέλη της 
ΕΕ (Πολωνία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία). Κατά τη διάρκεια της μελέτης θα 
πραγματοποιηθούν δοκιμές που θα καλύπτουν σφαιρικά όλους τους άξονες αιτίων, όπως προτείνεται 
στον αλγόριθμο των κατευθυντήριων γραμμών της EAU. Επιπλέον, θα χρησιμοποιούνται νέες μέθοδοι 
για σκοπούς διάγνωσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν βιοχημικές και βιοφυσικές εξετάσεις. Τα δεδομένα 
που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε στατιστική επεξεργασία και τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνονται 
στην έκθεση του σχεδίου. Μια πιλοτική μελέτη θα διεξαχθεί σε κορυφαία ερευνητικά κέντρα των χωρών 
που συμμετέχουν.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η έκθεση της μελέτης θα προσδιορίζει την επιδημιολογία των αιτίων του συνδρόμου χρόνιου πυελικού 
άλγους στις γυναίκες. Θα καταρτιστεί σχέδιο αλγόριθμου διάγνωσης/θεραπείας, το οποίο θα μπορεί να 
επαληθευτεί μέσω ευρύτερων μελετών επιπολασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το εν λόγω διετές δοκιμαστικό σχέδιο, με προοπτική μετατροπής σε προπαρασκευαστική ενέργεια, θα 
έχει συνολικό προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της

26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρέπει να τονιστεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ενιαίος, επαληθευμένος αλγόριθμος 
διάγνωσης/θεραπείας για τη διαχείριση του ΧΠΑ. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων βιοδεικτών για 
νόσους αιτιολογικού τύπου, καθώς και έλλειψη αιτιολογικών και επιδημιολογικών δεδομένων. Το γεγονός 
οδηγεί σε υπερβολική χρήση διαγνωστικών και θεραπευτικών πόρων, χωρίς αυτό να έχει κατ’ ανάγκη 
θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6111 === ENVI/6111 ===

Κατάθεση: Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 500 000 500 000 500 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
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Δοκιμαστικό σχέδιο – Ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων ασθενών

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Οι κύριοι στόχοι του δοκιμαστικού σχεδίου είναι οι εξής:

I. εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις ικανότητες και το επίπεδο ανάπτυξης των 
οργανώσεων ασθενών στην ΕΕ·

II. επέκταση του συστήματος ελέγχου και διαλογής των δυνητικών μηχανισμών χρηματοδότησης· 

III. ενίσχυση και προώθηση των εργασιών σχετικά με δυνητικές προσκλήσεις στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί από οργανισμούς 
και νομοθέτες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

IV. ενθάρρυνση και υποστήριξη των αλλαγών όσον αφορά τις ικανότητες των τοπικών οργανώσεων 
ασθενών, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στις ΜΚΟ 
και τη διευκόλυνση των εταιρικών σχέσεων με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, τη 
χρηματοδότηση από πολλές πηγές και την ικανότητα παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους 
ασθενείς·

V. αξιολόγηση και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και των μακροπρόθεσμων επιδόσεων των 
οργανώσεων των ασθενών, με την ενίσχυση της απλουστευμένης πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη για τους ασθενείς στην ΕΕ· 

VI. επέκταση του δικτύου των οργανώσεων ασθενών, των συνεργειών, της χρηματοδότησης από πολλές 
πηγές χρηματοδότησης, της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της σύνδεσης με τις ιατρικές 
επιστημονικές ενώσεις και τους κρατικούς φορείς·

VII. ενίσχυση της διαφάνειας και του ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την προσέλκυση 
χρηματοδότησης, καθώς και της διαφάνειας στις διαδικασίες των οργανώσεων ασθενών, και των 
συνεργειών μεταξύ αυτών και άλλων φορέων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Εδώ και καιρό, η κατάσταση των οργανώσεων ασθενών στην ΕΕ είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική. Τα 
βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και η ανυπαρξία 
διαδικασιών και οι συχνές αλλαγές προσωπικού. Κύριος στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η ενίσχυση 
της διαφάνειας και της βιωσιμότητας των οργανώσεων ασθενών. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο 
εργαλείο που θα επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοούν τις ανάγκες του πληθυσμού 
όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6112 === ENVI/6112 ===

Κατάθεση: Andrey Kovatchev, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Kateřina Konečná, Karin Kadenbach, 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 500 000 250 000 500 000 250 000

Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 250 000 500 000 250 000

Ονομασία:

Δοκιμαστικό σχέδιο – Προς μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική μέτρηση της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της μεταφοράς 
τεχνογνωσίας

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύντομη περιγραφή:

Δεδομένου ότι έχει καταδειχθεί ότι οι υφιστάμενες μετρήσεις της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την παροχή επαρκούς, ακριβούς, 
αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση στην ΕΕ, μέσω του δοκιμαστικού 
σχεδίου θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ένα συνθετικό, νέο σύνολο μετρήσεων της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και/ή θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες μετρήσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης. 

Θεμελιώδης στόχος του σχεδίου είναι να καταστεί δυνατή η χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και των φραγμών στην πρόσβαση, βάσει αντικειμενικών και 
συγκρίσιμων πληροφοριών, καθώς και να ενισχυθούν η βιωσιμότητα και οι επιδόσεις των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου:

α) Επανεξέταση των υφιστάμενων μετρήσεων και δεικτών, καθώς και των διαφόρων πτυχών της 
πρόσβασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

β) Ανάπτυξη, μέσω διαβουλεύσεων με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, πιθανών νέων δεικτών 
και/ή βελτίωση των υφιστάμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη κατηγοριών ατόμων που είναι 
ευάλωτες στον αποκλεισμό και, κατά συνέπεια, η πλήρης απεικόνιση της κατάστασης όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ανά χώρα και περιφέρεια·

γ) Πιλοτική δοκιμή των εν λόγω δεικτών σε γεωγραφικά, οικονομικά και πολιτιστικά διαφοροποιημένες 
χώρες της ΕΕ και περαιτέρω βελτίωσή τους· 

δ) Διερεύνηση και ενδεχόμενη επαλήθευση νέου συνόλου δεικτών και/ή των υφιστάμενων, έπειτα από 
βελτίωση σε συνεργασία με οικείους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες·

ε) Στρατηγική και χάρτης πορείας για την προώθηση και εφαρμογή, με εστίαση σε τρεις κατηγορίες 
νόσων κατά προτεραιότητα: α) μη μεταδοτικές ασθένειες, β) μεταδοτικές ασθένειες, γ) σπάνιες 
ασθένειες·

Το κύριο αποτέλεσμα του δοκιμαστικού σχεδίου θα είναι ένα σύνολο νέων και συμπληρωματικών 
δεικτών και/ή η βελτίωση των υφιστάμενων, με στόχο την αξιολόγηση της πρόσβασης των ασθενών 
στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο που 
θα επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν την πρόσβαση του πληθυσμού 
στην υγειονομική περίθαλψη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση και τη σύγκριση των επιπέδων πρόσβασης σε κλίμακα ΕΕ, βοηθώντας τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής να αναπτύσσουν προγράμματα και πολιτικές για τη μείωση των ανισοτήτων στον 
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τομέα της υγείας. Επί του παρόντος, οι ορισμοί της πρόσβασης δεν είναι σαφείς και συνεπείς μεταξύ 
όλων των ευρωπαϊκών χωρών και δεν εντάσσονται σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο. Το 
δοκιμαστικό σχέδιο θα βασίζεται σε μια διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο την 
επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την έννοια και τις 
διαστάσεις της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τη μέτρησή της. Οι οργανώσεις 
ασθενών πρέπει να συμμετέχουν στην εν λόγω ανάλυση, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με την ημιεπίσημη πρόσβαση. Το σχέδιο αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ετών. Κατά την 
εφαρμογή του σχεδίου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη γνώμη σχετικά με την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους 
επένδυσης στην υγεία. 

Αιτιολόγηση:

Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές και ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική περίθαλψη, 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ο τόπος 
κατοικίας, το φύλο, η εθνοτική ομάδα και το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν τους πλέον κοινούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Η πρόσφατη οικονομική κρίση 
έχει συντελέσει στη σημαντική διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ατόμων με διαφορετική 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της κοινωνικής διαβάθμισης στον 
τομέα της υγείας. Η γήρανση του πληθυσμού και η όξυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας λόγω 
της οικονομικής κρίσης αναδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της πρόσβασης σε 
επίπεδο ΕΕ, κατά τρόπο που να στηρίζει και να καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών λύσεων σε κάθε χώρα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι επιτακτική ανάγκη να 
μετράται η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη με έναν κοινό, τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό 
τρόπο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς 
οργανισμοί έχουν υπογραμμίσει τη σημασία των ορθών και αξιόπιστων μετρήσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης είναι διαφανή, προσβάσιμα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού. Επιπλέον, 
έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές παράμετροι της υγείας που επηρεάζουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης οδηγούν σε ενίσχυση των διαφορών μεταξύ και εντός των χωρών 
της ΕΕ. 

Ένα κοινό μειονέκτημα των υφιστάμενων δεικτών είναι ότι καταγράφουν την υποκειμενική αντίληψη 
των μη καλυπτόμενων αναγκών περίθαλψης, αλλά δεν επιτρέπουν την αντικειμενική μέτρηση της 
πρόσβασης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υφιστάμενες μετρήσεις βάσει απαντήσεων των χρηστών όσον 
αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αξιολόγηση της 
χρήσης των υπηρεσιών υγείας, και δεν συνεκτιμούν τις δυσκολίες πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, αξιολογούν την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
από ασθενείς που ήδη έχουν αυτή τη δυνατότητα (από οικονομική και άλλες απόψεις). Πρόκειται για 
σημαντική έλλειψη, δεδομένου ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας πλήττουν δυσανάλογα τις 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατά συνέπεια πολλά εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ως αποτέλεσμα, τεράστιο μέρος των πόρων δαπανάται χωρίς να 
δημιουργείται μια κατάλληλη βάση γνώσεων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές έρευνες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πρόσβασης δεν 
επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ χωρών, ενώ οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που ακολουθούν υπόκεινται 
σε εγγενείς περιορισμούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο επηρεάζονται από τις 
προτεραιότητες πολιτικής σε κάθε χώρα, όσον αφορά τους διαθέσιμους δείκτες και τα ζητήματα υγείας 
στα οποία δίνεται προτεραιότητα. Επιπλέον, οι μετρήσεις βάσει απαντήσεων των χρηστών, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση της πρόσβασης, είναι ευάλωτες σε μεροληψία, ιδίως 
όσον αφορά την κατάρτιση των ερωτηματολογίων και τον σχεδιασμό της έρευνας, τη διατύπωση των 
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ερωτημάτων και διάφορους πολιτιστικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Αυτό που λείπει είναι 
σφαιρικοί δείκτες οι οποίοι θα παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την 
επάρκεια, την καταλληλότητα και την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, αλλά και όσον αφορά την ποιότητα τους και τη χρήση τους από μεμονωμένα άτομα. 

Η αξιολόγηση της πρόσβασης εξακολουθεί να είναι γενική και σε ορισμένες περιπτώσεις επιφανειακή και 
αντιφατική. Οι υφιστάμενες μετρήσεις της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη δεν μπορούν να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και τον ρόλο 
κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Επιπλέον, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των υφιστάμενων εργαλείων 
αξιολόγησης της πρόσβασης, καθώς και έλλειμμα ποιότητας και σημαντικά κενά. Δεδομένου ότι για την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη απαιτούνται ταυτόχρονα δείκτες διαδικασιών και επιδόσεων, 
χρειάζεται ένα σύνθετο αλλά και υλοποιήσιμο σύστημα μετρήσεων.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της

26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές και ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική περίθαλψη, τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει συντελέσει στη 
σημαντική διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ατόμων με διαφορετική κοινωνικοοικονομική κατάσταση και, 
κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της κοινωνικής διαβάθμισης στον τομέα της υγείας. Η γήρανση του 
πληθυσμού και η όξυνση των ανισοτήτων λόγω της κρίσης αναδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης του 
ζητήματος της πρόσβασης σε επίπεδο ΕΕ, κατά τρόπο που να επιτρέπει τον εντοπισμό και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών λύσεων σε κάθε χώρα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6135 === ENVI/6135 ===

Κατάθεση: Massimo Paolucci, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 
Patrizia Toia

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 17 03 77 20 — Δοκιμαστικό σχέδιο – σοβαρές ψυχικές διαταραχές και ο κίνδυνος 
βίας: οδοί μέσω του συστήματος περίθαλψης και αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείας



30

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ο κίνδυνος βίας και η αντίληψη όσον αφορά τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς από ασθενείς με σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα δημόσιας υγείας, όχι μόνο λόγω του κινδύνου 
τραυματισμού και θανάτου ασθενών, μελών του προσωπικού, συγγενών και λοιπών ατόμων, αλλά και 
λόγω των αντιθεραπευτικών συνεπειών της βίας και των μέτρων που εφαρμόζονται για την πρόληψή 
της. Το στίγμα της ψυχικής ασθένειας συνδέεται στενά με την αντίληψη του κοινού όσον αφορά τον 
φόβο για την άσκηση βίας από άτομα με ψυχική ασθένεια. Η πίεση αυτή μπορεί με τη σειρά της να 
επηρεάσει τις αποφάσεις των κλινικών ιατρών ή ακόμη και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. 
Πρόσφατα, δραματικά γεγονότα, όπως το δυστύχημα της Germanwings, ανέδειξαν τη σημασία του 
προβλήματος αυτού στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών, τονίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθούν 
προληπτικά μέτρα και στρατηγικές θεραπείας που είναι σε θέση να εντοπίζουν και να περιορίζουν τον 
κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές είτε προς τον 
εαυτό τους είτε προς άλλα άτομα. Παρότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι περιορισμένοι σε απόλυτες τιμές και δεν 
αποτελούν παρά ένα μικρό μέρος της βίας στην κοινωνία, η αποσαφήνιση των ποσοστών και των 
τάσεων θα συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση των δημόσιων μύθων σχετικά με την επικινδυνότητα 
των ψυχιατρικών ασθενών. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες στις 
ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιούνται από άτομα με υποκείμενες ψυχικές διαταραχές. Κατά συνέπεια, 
το προτεινόμενο σχέδιο θα εξετάζει επίσης τις αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας από ασθενείς που 
έχουν απολυθεί από ψυχιατροδικαστικές μονάδες. Οι εν λόγω απόπειρες οδηγούν σε επανειλημμένες 
εισαγωγές σε νοσοκομεία και μπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες στο ηθικό του προσωπικού 
περίθαλψης. 

Η νομιζόμενη απειλή βίας οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη χρήση μέτρων καταναγκασμού, όπως ακούσια 
νοσηλεία, ακινητοποίηση, απομόνωση και αναγκαστική χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής· τα μέτρα 
αυτά θεωρούνται, σχεδόν από το σύνολο των ασθενών και του προσωπικού φροντίδας, τραυματικά ή 
ακόμη και αντιθεραπευτικά, ενώ μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε επιθετικές αντιδράσεις από 
τους ασθενείς, δυσχεραίνοντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους. Επιπλέον, η υποχρεωτική 
εισαγωγή σε ψυχιατροδικαστικές μονάδες υψηλής ασφαλείας μετά από μεμονωμένες αλλά σοβαρές 
πράξεις βίας που συνδέονται με σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη 
νοσηλεία, η οποία απορροφά δυσανάλογα υψηλό ποσοστό των περιορισμένων πόρων για την ψυχική 
υγεία.

Προτείνεται ότι η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να εστιάζει σε ψυχιατροδικαστικές μονάδες οι οποίες 
περιθάλπουν ασθενείς με ψυχικές διαταραχές που είναι επικίνδυνοι για τους γύρω τους, και παράλληλα 
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Σε πολλές, αλλά όχι όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
δημιουργούνται νέες εξωνοσοκομειακές και ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες για τη διαχείριση αυτών των 
ασθενών. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέα πρότυπα αντιμετώπισης αυτής της συχνά 
περιθωριοποιημένης ομάδας ασθενών, όπως για παράδειγμα εξωνοσοκομειακές ψυχιατροδικαστικές 
ομάδες δυναμικής θεραπείας κοινότητας (assertive community treatment) και εξειδικευμένες 
ψυχιατροδικαστικές κλινικές. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 
όσον αφορά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών, τις στρατηγικές παρέμβασης και τα νομικά πλαίσια για τους 
ασθενείς που ενδέχεται να είναι βίαιοι ή να έχουν ασκήσει βία. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν έχουν 
αποτελέσει ποτέ αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από άποψη ικανοποίησης των ασθενών, 
θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, μείωσης του κινδύνου, ανάκτησης και κόστους: ωστόσο, οι 
υπηρεσίες αυτού του είδους απορροφούν σε ορισμένες χώρες το 20% των πόρων για την περίθαλψη 
ποσοστού μικρότερου από το 1% των ψυχιατρικών ασθενών. Αυτή η έλλειψη αξιόπιστων συγκριτικών 
δεδομένων έχει εμποδίσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες στρατηγικές που 
έχουν αναπτυχθεί σε χώρες οι οποίες έχουν μπορέσει να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην 
καινοτομία και την έρευνα, και έχουν δοκιμάσει ενδεχομένως πιο θεραπευτικά και αποδοτικά πρότυπα 
παροχής υπηρεσιών.

Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τον κίνδυνο άσκησης βίας από έναν ασθενή 
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με σοβαρή ψυχική διαταραχή προς τον εαυτό του και τους άλλους, η αξιολόγηση των βέλτιστων 
εργαλείων πρόβλεψης του κινδύνου για σκοπούς λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των 
αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών θα βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς, τα διευθυντικά στελέχη, 
τους νομοθέτες και τις κυβερνήσεις στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών, καθώς και στη λήψη 
προληπτικών και υποστηρικτικών μέτρων. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά απαραίτητη η σύγκριση μεταξύ 
διαφόρων χώρων όσον αφορά τις εθνικές διαφοροποιήσεις στο ζήτημα της εισόδου και της εξόδου από 
το σύστημα περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ασφαλείας· 
παράλληλα, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που θα συνδυάζει διάφορες χώρες, με διαφορετικά συστήματα υγείας 
και νομικά συστήματα, θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ψυχιατρικής περίθαλψης για τον εν λόγω δύσκολο και περιθωριοποιημένο πληθυσμό του οποίου η 
διαχείριση συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της

26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το σχέδιο εστιάζει σε ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες οι οποίες περιθάλπουν ασθενείς με ψυχικές διαταραχές 
που είναι επικίνδυνοι για τους γύρω τους και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο παρατηρούνται αποκλίσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές και τα νομικά πλαίσια για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου βίας. Η κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τον κίνδυνο 
άσκησης βίας από έναν ασθενή με σοβαρή ψυχική διαταραχή προς τον εαυτό του και τους άλλους, η 
αξιολόγηση των εργαλείων πρόβλεψης του κινδύνου για σκοπούς λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των 
αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών θα συμβάλουν στον σχεδιασμό υπηρεσιών, καθώς και στη λήψη 
προληπτικών και υποστηρικτικών μέτρων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6136 === ENVI/6136 ===

Κατάθεση: Annie Schreijer-Pierik, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Αποθεματικό

Σύνολο 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 17 03 77 20 — Δοκιμαστικό σχέδιο – έργο αδελφοποίησης στον τομέα της κοινής 
περίθαλψης: ανάπτυξη υποδομών για διασυνοριακή περίθαλψη
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Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το σχέδιο αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση εμποδίων όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το 
σύστημα περίθαλψης και τη γλώσσα. Η πολιτική πρόληψης λοιμώξεων μπορεί να εναρμονιστεί και τα 
εμπόδια στον τομέα της διεθνούς περίθαλψης μπορούν να αρθούν.

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπεται να διαρκέσει τρία έτη, εκ των οποίων κατά τα δύο πρώτα θα λειτουργεί 
πιλοτικά και, στη συνέχεια, αν ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα μετατραπεί σε προπαρασκευαστική ενέργεια. 
Ο προϋπολογισμός ύψους 1.200.000 ευρώ θα κατανέμεται κάθε έτος ισόποσα μεταξύ των δύο 
διασυνοριακών περιφερειών.

Τα έργα περίθαλψης σε επίπεδο ευρωπεριφέρειας θα αποτελέσουν κίνητρο για καινοτόμες μορφές 
θεραπείας και ενισχυμένη κινητικότητα των ασθενών βάσει της αρχής «better-in/better-out». Δεδομένου 
ότι στο σχέδιο συμμετέχουν δύο ευρωπεριφέρειες, θα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με σκοπό την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Φιλοδοξία του σχεδίου είναι να λειτουργήσουν οι ευρωπεριφέρειες ως 
παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες παραμεθόριες περιοχές στην Ευρώπη.

Το διασυνοριακό σχέδιο θα οδηγήσει σε μικρότερες λίστες αναμονής, περιορισμό του χρόνου που 
δαπανούν οι ασθενείς σε μετακινήσεις, βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και αποτελεσματική χρήση 
των κέντρων περίθαλψης. Η περίθαλψη θα καταστεί πιο προσιτή και θα βελτιωθεί η ποιότητά της.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της

26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Ο τομέας της περίθαλψης αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξαρτάται 
όλο και περισσότερο από τη σχέση τιμής-ποιότητας. Οι πάροχοι περίθαλψης και οι ασφαλιστικές εταιρείες 
πρέπει επομένως να προσαρμόσουν τον τρόπο παροχής και κάλυψης των υπηρεσιών περίθαλψης. Στόχος 
είναι να δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
νοσοκομεία και κέντρα περίθαλψης σε παραμεθόριες περιοχές. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να βελτιωθούν οι 
υποδομές διασυνοριακής περίθαλψης. Το σχέδιο αποσκοπεί στη συνεργασία των περιφερειών αυτών στις 
Κάτω Χώρες και τη Γερμανία και στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων 
υποδομών θεραπείας και περίθαλψης. Μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας θα δημιουργηθούν προσιτές, 
ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες περίθαλψης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6137 === ENVI/6137 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, Bas Eickhout, Glenis Willmott, José Inácio Faria, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό



33

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000

Αποθεματικό

Σύνολο 660 000 330 000 660 000 330 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 17 03 77 20 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Στήριξη για τις γυναίκες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κατανάλωση οινοπνεύματος με στόχο τη μείωση των κινδύνων, 
ιδίως κατά την εγκυμοσύνη

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δομής υποστήριξης ειδικά για τις 
γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Το σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση 
του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ και προσβολής 
από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο, με συγκεκριμένες δράσεις όπως ειδική υποστήριξη για την 
πρόληψη, συντονισμό αυτής της υποστήριξης, δημιουργία ομάδων λόγου ειδικά για γυναίκες, 
οικογενειακή υποστήριξη με ανεπίσημες συναντήσεις των οικογενειών με επαγγελματίες του τομέα 
υγείας και εθελοντική συμμετοχή των γυναικών στις προσπάθειες πρόληψης σε αρχικό στάδιο. 

Η δομή αυτή αποσκοπεί, επιδιώκοντας την επαφή με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
συγκεντρώνοντας τις γυναίκες αυτές, κινητοποιώντας παράγοντες του κοινωνικοϊατρικού χώρου γύρω 
από τις γυναίκες αυτές και επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή των οικογενειών, να αυξηθεί η πρόσβαση στην 
περίθαλψη για προβλήματα εθισμού και να καταστεί δυνατή μια συντονισμένη και ειδική διατομεακή 
φροντίδα, υπό την εποπτεία επαγγελματιών. 

Πλαίσιο

Ο επιπολασμός των διαταραχών που προκαλούνται από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο και οι 
συνέπειές του σε επίπεδο κοινωνίας αποτελούν σήμερα πραγματική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Το 
πρόβλημα του εμβρυικού αλκοολικού συνδρόμου αφορά το 1 έως 2 ‰ των γεννήσεων ζώντων στην 
Ευρώπη και ποσοστό μεγαλύτερο του 4 ‰ σε ορισμένες κοινότητες (στην Ιταλία, την Κροατία, τη 
Ρεϋνιόν). Από το 20 % των γυναικών που δηλώνουν κατανάλωση οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, εκτιμάται ότι το 1% των παιδιών θα έχουν συνέπειες οι οποίες δεν ανιχνεύονται πάντοτε 
κατά τη γέννηση.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος μεταξύ των γυναικών 
και αλλαγή συμπεριφοράς μεταξύ των νέων (binge drinking), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αύξηση 
των κινδύνων που συνδέονται με τη μη ενδεδειγμένη κατανάλωση οινοπνεύματος. Η κατάσταση αυτή 
οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έγκριση ψηφίσματος, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, με το 
οποίο καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει τη στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ταμπού και η κατανάλωση από τις γυναίκες συχνά αποτελεί αντικείμενο 
στιγματισμού. Η ευθύνη βαρύνει τον καταναλωτή ως άτομο και όχι το προϊόν που καταναλώνεται. Αν η 
μητέρα είναι «αλκοολική», στιγματίζεται διπλά: αφενός, διότι κάνει επιβλαβή χρήση οινοπνεύματος, και, 
αφετέρου, ως κακή μητέρα που κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια των παιδιών της. Η πείρα δείχνει ότι 
ελάχιστες είναι οι γυναίκες που απευθύνονται σε δομές φροντίδας και αντιμετώπισης προβλημάτων 
εθισμού. Πρέπει, επομένως, να μελετηθούν οι παράγοντες που αναχαιτίζουν την πρόσβαση των γυναικών 
αυτών στη φροντίδα, γυναίκες οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη στην προσπάθειά τους για φροντίδα και 
παρακολούθηση.

Ο εντοπισμός των ατόμων που πάσχουν από πολύ νεαρή ηλικία, η εξασφάλιση κατάλληλης ιατρικής και 
παραϊατρικής φροντίδας και κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης αποτελούν 
σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη όλων στην κοινωνία αλλά και το οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος. Ο εντοπισμός μιας επικίνδυνης συμπεριφοράς σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν 
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προβλήματα με την κατανάλωση οινοπνεύματος όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την εγκυμοσύνη 
προκειμένου να τους παρασχεθεί υποστήριξη με στόχο την αποχή και, κατά προτίμηση, πριν από την 
εγκυμοσύνη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 

Μολονότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών διαθέτουν περίθαλψη ποιότητας για προβλήματα 
εθισμού, η ιδιαιτερότητα της υποστήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
κατανάλωση οινοπνεύματος δεν έχει ληφθεί υπόψη. Οι γυναίκες χρειάζονται ανθρώπους έτοιμους να τις 
ακούσουν, να τις λάβουν υπόψη, να τις κάνουν να αισθανθούν ασφαλείς και να τις υποστηρίξουν σε 
πνεύμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής και των δυσκολιών τους. 

Στόχοι:

Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, που αποτελεί πειραματική 
πρωτοβουλία με σκοπό να αποδείξει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής μιας δομής 
τέτοιου είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
προπαρασκευαστική δράση και στη συνέχεια να λάβει τη μορφή ευρωπαϊκού προγράμματος 
καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό αλκοολισμό. Το δοκιμαστικό αυτό 
σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα και συμπληρωματικά με πρωτοβουλίες της ΠΟΥ για το θέμα 
αυτό και με γνώμονα τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για κατανάλωση αλκοόλ από άτομα νεαρής ηλικίας και την ευκαιριακή 
άμετρη κατανάλωση αλκοόλ.

Αξιολόγηση:

Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου θα πραγματοποιείται αξιολόγηση που 
θα καλύπτει περίοδο δύο ετών. Η αξιολόγηση θα εξετάζει μια σειρά από δείκτες (π.χ.: αριθμός γυναικών 
που συμμετέχουν, αριθμός αιτημάτων για παροχή υποστήριξης, μείωση των κινδύνων...) και θα ελέγχει 
κατά πόσον επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Προϋπολογισμός:

Για την εφαρμογή του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, θα απαιτηθούν δαπάνες ειδικά για τα έξοδα της 
δράσης (αγορά εξοπλισμού και προμηθειών) αλλά και για την αμοιβή των επαγγελματιών του τομέα 
υγείας και την αναγκαία επικοινωνιακή κάλυψη του σχεδίου. Το συνολικό ποσό των δαπανών 
υπολογίζεται σε 330.000 ευρώ ανά έτος. 

Χώρος εφαρμογής:

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί, σε πειραματική βάση, σε μια περιφέρεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια να επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών, στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό 
αλκοολισμό, που θα εξασφαλίζει τη δικτύωση των δομών αυτών και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο 
προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ και προσβολής από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο στην Ευρώπη, με 
τη δημιουργία και τη διατήρηση δομών ειδικής υποστήριξης για τις γυναίκες και, στη συνέχεια, τη δικτύωσή 
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6149 === ENVI/6149 ===

Κατάθεση: Michèle Rivasi, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:

COMMISSION - Θέση 17 03 77 20 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας για τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο υπερευαισθησίας 
στα ηλεκτρικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα καθώς και τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο 
χημικής υπερευαισθησίας

Παρατηρήσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η υπερευαισθησία στα ηλεκτρικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα (EHS) και η πολλαπλή χημική 
υπερευαισθησία (MCS) είναι δύο αναδυόμενα σύνδρομα που έχουν παρόμοιες επιπτώσεις στη ζωή των 
ατόμων που πάσχουν από αυτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί κανείς να αναπτύξει και τα δύο 
σύνδρομα. 

Το 2011, η ΠΟΥ χαρακτήρισε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ως δυνητικά καρκινογόνα. Στις 18 Μαΐου 
2015, το EHS έκανε την εμφάνισή του στα λεξικά. Τα συμπτώματα που περιγράφουν οι πάσχοντες 
διαφέρουν από άτομο σε άτομο: ίλιγγοι, κεφαλαλγία, διαταραχές της μνήμης και της συγκέντρωσης, 
ευερεθιστότητα, μουδιάσματα, αίσθημα καύσου, μυαλγίες και πόνοι στις αρθρώσεις, απώλεια ύπνου, 
εξανθήματα. Ο αριθμός των πηγών έκθεσης στα κύματα αυξάνεται συνεχώς (μικροκύματα, κινητή 
τηλεφωνία και κεραίες αναμετάδοσης, σταθερό Wi-Fi και Wi-Fi στις μεταφορές, συνδεδεμένα 
αντικείμενα κ.λπ.) με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατο να γλυτώσει κανείς από την 
ηλεκτροαιθαλομίχλη. 

Το ίδιο ισχύει για την πολλαπλή έκθεση σε χημικά προϊόντα (μέσω εισπνοής, κατάποσης και δερματικής 
επαφής), που είναι καθημερινά παρόντα, από τα προϊόντα καθαρισμού για έπιπλα μέχρι τα τρόφιμα και 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Τα συμπτώματα είναι τα εξής: κεφαλαλγίες, κόπωση, ίλιγγος, 
δυσκολία στην αναπνοή, μυαλγίες και πόνοι στις αρθρώσεις, απώλεια συντονισμού, ναυτία, έμετος, 
διάρροια, διανοητική σύγχυση, απώλεια μνήμης, ημικρανίες, κοιλιακό άλγος, ερεθισμός (οφθαλμών, 
ρινός, ώτων, λαιμού, πνευμόνων και δέρματος), προβλήματα ομιλίας, αλλαγές της αρτηριακής πίεσης, 
διαταραχές ύπνου, ταχυκαρδίες, προβλήματα συγκέντρωσης.

Επί του παρόντος, οι γνώσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια και τη λειτουργία των παθολογιών αυτών είναι 
ελλιπείς, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία. 

Η επιστημονική κοινότητα χαρακτηρίζει τα εν λόγω δύο σύνδρομα ως «ιδιοπαθείς περιβαλλοντικές 
δυσανεξίες». Ανεξάρτητοι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα δύο αναδυόμενα σύνδρομα και οι 
οποίοι συνήλθαν στο πλαίσιο του ECERI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο και το 
Περιβάλλον), υπογραμμίζουν «την εξαιρετική σοβαρότητα της κατάστασης που δημιουργείται σε 
επίπεδο δημόσιας υγείας, λόγω της αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης πολλών παθολογιών, ορισμένες 
εκ των οποίων είναι εντελώς νέες». Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ehs-mcs.org/

Το 2013, ο γαλλικός Οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων, του περιβάλλοντος και της εργασίας 
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(ANSES) προκήρυξε ένα ερευνητικό σχέδιο για τις ραδιοσυχνότητες και την υγεία. 
https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-2014-du-pnr-est-sur-le-
th%C3%A8me-radiofr%C3%A9quences-et-sant%C3%A9

Μολονότι για την έρευνα θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, επείγει να ληφθεί άμεσα υπόψη η 
ταλαιπωρία των πασχόντων λόγω της πανταχού παρουσίας πηγών έκθεσης σε κύματα και/ή χημικά 
προϊόντα, τα άτομα που πάσχουν από EHS και/ή MCS βρίσκονται εκ των πραγμάτων σε κατάσταση 
αναπηρίας, κατά την έννοια της ΠΟΥ. Υφίστανται ντε φάκτο διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση (υγεία στην εργασία), στην υγειονομική περίθαλψη, στις μεταφορές και 
στη ζωή τους στην κοινωνία εν γένει. Αυτό αντιβαίνει στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Επιτροπή για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση.

Προς το παρόν, στην ΕΕ μόνο η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα την EHS ως αναπηρία, αναγνώριση με 
την οποία οι πάσχοντες αποκτούν δικαιώματα. Για τα άτομα με EHS που κατοικούν σε άλλα κράτη 
μέλη, καθώς και για τα άτομα με MCS στην ΕΕ δεν υφίσταται επί του παρόντος κανενός είδους 
αναγνώριση της αναπηρίας τους. Σε διεθνές επίπεδο, εξάλλου, η Ελβετία έχει ξεκινήσει ένα δοκιμαστικό 
σχέδιο για τη συνεκτίμηση της συγκεκριμένης αναπηρίας, όπου για την ανακούφιση των πασχόντων, έχει 
διαρρυθμιστεί στα περίχωρα της Ζυρίχης ένας χώρος διαβίωσης για άτομα με EHS και/ή MCS: 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/08/12/a-zurich-le-premier-refuge-europeen-pour-
electrosensibles_4470194_3244.html 

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο ανταποκρίνεται, επομένως, σε μια διπλή απαίτηση (1) μείωση των 
ανισοτήτων και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με EHS και/ή MCS εντός της ΕΕ και 
(2) έρευνα μέσα από:

1- τη δημιουργία εντός της ΕΕ ενός κατάλληλου χώρου υποδοχής για ένα δείγμα ατόμων με EHS και/ή 
MCS, που θα επιτρέπει, αφενός, να αναλάβουν τα άτομα αυτά υπό αξιοπρεπείς συνθήκες και, αφετέρου, 
να διαπιστωθεί κατά πόσον η εξάλειψη των πηγών έκθεσης επηρεάζει το/α σύνδρομο/α

2 - τη φιλοξενία στον χώρο αυτό ερευνητών για τη διεξαγωγή των ερευνών τους υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες, με σκοπό την κατανόηση αυτών των συνδρόμων και την ανάπτυξη ορθών πρακτικών 
για τη διαχείριση της αναπηρίας αυτής σε καθημερινή βάση. Αν μη τι άλλο, από τις ορθές αυτές 
πρακτικές θα μπορούσαν να προκύψουν, στη συνέχεια, ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη 
μείωση των διακρίσεων που συνεπάγεται το πρόβλημα αυτό. Αυτό θα ήταν προς όφελος του συνόλου των 
ατόμων που διαμένουν εντός της ΕΕ και θα επέτρεπε στην ΕΕ να διαδραματίσει ουσιαστικό ηγετικό 
ρόλο σε διεθνές επίπεδο στο θέμα της συνεκτίμησης των ιδιοπαθών περιβαλλοντικών δυσανεξιών.

Νομικές βάσεις:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

1. δημιουργία εντός της ΕΕ ενός κατάλληλου χώρου υποδοχής για ένα δείγμα ατόμων με EHS και/ή MCS, 
που θα επιτρέπει, αφενός, να αναλάβουν τα άτομα αυτά υπό αξιοπρεπείς συνθήκες και, αφετέρου, να 
διαπιστωθεί κατά πόσον η εξάλειψη των πηγών έκθεσης επηρεάζει το/α σύνδρομο/α

2. φιλοξενία στον χώρο αυτό ερευνητών για την κατανόηση αυτών των συνδρόμων και την ανάπτυξη ορθών 
πρακτικών για τη διαχείριση της αναπηρίας αυτής σε καθημερινή βάση. Από τις ορθές αυτές πρακτικές θα 
μπορούσαν να προκύψουν ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση των διακρίσεων που 
συνεπάγεται το πρόβλημα αυτό.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6124 === ENVI/6124 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 01 — Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

Αποθεματικό

Σύνολο 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6125 === ENVI/6125 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 02 — Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και στην 
εξάλειψή τους

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6126 === ENVI/6126 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 03 — Διασφάλιση αποτελεσματικών, αποδοτικών και αξιόπιστων ελέγχων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό
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Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

Αποθεματικό

Σύνολο 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6129 === ENVI/6129 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 04 — Ταμείο για έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των φυτών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6127 === ENVI/6127 ===

Κατάθεση: Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 10 — Διεθνείς συμφωνίες και προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της 
ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

17 04 10 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

Αποθεματικό

Σύνολο 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6128 === ENVI/6128 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων
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-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 23 03 01 01 — Πρόληψη των καταστροφών και ετοιμότητα εντός της Ένωσης

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

23 03 01 01 28 068 000 17 506 349 29 366 000 23 500 000 28 866 000 23 000 000 500 000 500 000 29 366 000 23 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 28 068 000 17 506 349 29 366 000 23 500 000 28 866 000 23 000 000 500 000 500 000 29 366 000 23 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6131 === ENVI/6131 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Θέση 34 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα 
(LIFE) — Υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

34 01 04 01 3 383 630 3 383 630 3 282 000 3 282 000 3 249 180 3 249 180 32 820 32 820 3 282 000 3 282 000

Αποθεματικό

Σύνολο 3 383 630 3 383 630 3 282 000 3 282 000 3 249 180 3 249 180 32 820 32 820 3 282 000 3 282 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6130 === ENVI/6130 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 34 02 01 — Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

34 02 01 46 972 000 22 285 864 49 435 000 22 900 000 49 435 000 22 671 000 229 000 49 435 000 22 900 000

Αποθεματικό

Σύνολο 46 972 000 22 285 864 49 435 000 22 900 000 49 435 000 22 671 000 229 000 49 435 000 22 900 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
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Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6133 === ENVI/6133 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 34 02 02 — Αύξηση της προσαρμοστικότητας της Ένωσης έναντι της κλιματικής αλλαγής

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

34 02 02 46 032 000 27 692 419 48 785 000 22 850 000 48 785 000 22 621 500 228 500 48 785 000 22 850 000

Αποθεματικό

Σύνολο 46 032 000 27 692 419 48 785 000 22 850 000 48 785 000 22 621 500 228 500 48 785 000 22 850 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6132 === ENVI/6132 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 34 02 03 — Βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

34 02 03 11 510 250 2 936 741 13 502 000 7 250 000 13 502 000 7 177 500 72 500 13 502 000 7 250 000

Αποθεματικό

Σύνολο 11 510 250 2 936 741 13 502 000 7 250 000 13 502 000 7 177 500 72 500 13 502 000 7 250 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6134 === ENVI/6134 ===

Κατάθεση: Giovanni La Via, εισηγητής, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 34 02 04 — Συνεισφορά σε πολυμερείς και διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

34 02 04 850 000 763 901 884 000 884 000 884 000 809 000 75 000 884 000 884 000



41

Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων
Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αποθεματικό

Σύνολο 850 000 763 901 884 000 884 000 884 000 809 000 75 000 884 000 884 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6100 === ENVI/6100 ===

Κατάθεση: Julie Girling, Giovanni La Via, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 02 01 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Ομάδα καθηκόντων και 
βαθμός 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Θέσεις

2016 2015

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες 

AD 16 

AD 15 1 1 1

AD 14 4 3 4

AD 13 15 6 15

AD 12 22 14 25

AD 11 34 17 32

AD 10 36 28 35

AD 9 54 44 55

AD 8 61

60

51 61

AD 7 57 53 54

AD 6 45

42

77 57

AD 5 8 45 9

Σύνολο AD 337

333

339 348

AST 11 

AST 10 1

AST 9 6 3 7

AST 8 9 1 8

AST 7 15 6 15

AST 6 16 9 16

AST 5 34 22 32

AST 4 14 23 18

AST 3 25

23

52 24

AST 2 7 14 10

AST 1 5 10 5

Σύνολο AST 131

129

140 136

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4
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AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Σύνολο AST/SC 

Γενικό σύνολο 468

462
479 484

Σύνολο προσωπικού 468

462
479 484

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του πίνακα προσωπικού σύμφωνα με το αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ECHA. 

Η τροπολογία αφορά μόνο θέσεις που σχετίζονται με καθήκοντα του ECHA στο πλαίσιο του κανονισμού 
για τα βιοκτόνα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2013. Στον πίνακα προσωπικού για το 2015 
είχαν εγκριθεί 48 θέσεις. Για το 2016, το ΔΣ ζήτησε μειωμένο αριθμό θέσεων (42), εκ των οποίων οι 38 
έχουν ήδη πληρωθεί, ενώ στο σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπονται μόνο 36 θέσεις. Ο ECHA φοβάται ότι 
δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει δεόντως την εντολή του στο πλαίσιο του κανονισμού για τα βιοκτόνα 
χωρίς επαρκή αριθμό θέσεων. Θα προβεί σε πρόσθετες προσλήψεις μόνο εφόσον είναι αναγκαίο λόγω του 
φόρτου εργασίας και το επιτρέπουν τα έσοδα από τα τέλη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6150 === ENVI/6150 ===

Κατάθεση: Kateřina Konečná, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 
Jiří Maštálka

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 17 01 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC)

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Ομάδα καθηκόντων και 
βαθμός

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC)

Θέσεις

2016 2015

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες

AD 16 

AD 15 1 1

AD 14 7 1 6

AD 13 6 1 5

AD 12 10 4 8

AD 11 16 4 14

AD 10 23 6 22

AD 9 25 10 25

AD 8 19 40 18

AD 7 16 1 18

AD 6 10

6

13

14

AD 5 42

Σύνολο AD 133

129

122

131

AST 11 2 3

AST 10 3 1

AST 9 3 2

AST 8 7 6

AST 7 11 2 10

AST 6 16 4 15
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AST 5 14 11 17

AST 4 1 31 5

AST 3 

AST 2 4

AST 1 9

Σύνολο AST 57 61 59

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Σύνολο AST/SC

Γενικό σύνολο 190

186

183

190

Σύνολο προσωπικού 190

186

183 190

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει αναλάβει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο εντός του πεδίου εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του. Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές του έχουν 
διευρυνθεί, προτείνεται να του διατεθούν πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών του ιδίου 
επιπέδου με εκείνες που του είχαν διατεθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2015, σύμφωνα με το αίτημα 
του ίδιου του Κέντρου. Επαναφορά του πίνακα προσωπικού του ECDC, δεδομένων των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει το Κέντρο (πχ Έμπολα).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6101 === ENVI/6101 ===

Κατάθεση: Matthias Groote, Karin Kadenbach, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων

-------------------------------

SECTION III — COMMISSION

S 03 01 17 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Ομάδα καθηκόντων και 
βαθμός

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Θέσεις

2016 2015

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες Μόνιμες Έκτακτες

AD 16 1

AD 15 

3

4 4
4

AD 14 6 6 6

AD 13 9 7 9

AD 12 

43

42 39
42

AD 11 38 36 37

AD 10 44 35 40

AD 9 

41

37 34
36

AD 8 

62

53 47
52

AD 7 54 51 52
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AD 6 

49

36 39
36

AD 5 17 29 26

Σύνολο AD 367

340 327
340

AST 11 2 2 2

AST 10 5 5 5

AST 9 7 7 7

AST 8 16 14 16

AST 7 19 19 19

AST 6 39 34 39

AST 5 43 36 42

AST 4 49 55 49

AST 3 

54

47 38
43

AST 2 

34

32 33
37

AST 1 1 10

Σύνολο AST 269

259
253 259

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Σύνολο AST/SC 

Γενικό σύνολο 636

599
580 599

Σύνολο προσωπικού 636

599
580 599

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Επαναφορά του πίνακα προσωπικού σύμφωνα με το αίτημα του EMA. 

Το 90% του προϋπολογισμού του προέρχεται από τέλη. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των 
δραστηριοτήτων για τις οποίες εισπράττονται τέλη, η μείωση του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
1% κατ’ έτος. Το προσωπικό μειώθηκε κατά 2% το 2014, ενώ το 2015 δεν επιτράπηκε η αύξησή του, παρότι 
οι αιτήσεις και τα τέλη αυξήθηκαν κατά 15%. Το 2016 αναμένεται αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με 
το 2014. Η αδυναμία του οργανισμού να προσλάβει μόνιμο, έμπειρο προσωπικό θέτει σε κίνδυνο τις κύριες 
δραστηριότητές του. Το δημοσιονομικό δελτίο προβλέπει 38 θέσεις όσον αφορά τη νομοθεσία περί 
φαρμακοεπαγρύπνησης, εκ των οποίων οι 37 χρειάζονται το 2016. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται 
θέσεις εργασίας χωρίς επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.


