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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον κατευθύνουν τη χάραξη της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον (7ο ΠΔΠ) έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 του προγράμματος αυτού, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, εάν κριθεί σκόπιμο, 
πρόταση για το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (8ο ΠΔΠ) εγκαίρως, ώστε να 
αποφευχθεί η ύπαρξη κενού μεταξύ του 7ου ΠΔΠ και του 8ου ΠΔΠ. Με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία ανακοινώθηκε η έγκριση ενός νέου προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον και το 8ο ΠΔΠ αποτελεί ένα από τα βασικά νομικά πλαίσια για την εφαρμογή 
του σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Πρωταρχικός στόχος του 8ου ΠΔΠ είναι η επιτάχυνση της μετάβασης της Ένωσης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, καθαρή και κυκλική οικονομία 
με δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο και η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του 
θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των σχετικών στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, σε πλαίσιο πλήρους υποστήριξης των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου ανάκαμψης Next Generation EU. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ζητεί επίσης να επιταχυνθεί η μετάβαση στη βιώσιμη και 
έξυπνη κινητικότητα, δεδομένου ότι οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, μερίδιο που εξακολουθεί να αυξάνεται. Για την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, απαιτείται μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές 
κατά 90 % έως το 2050. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα τη «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα — οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος»1, η οποία αντιμετωπίζει 
αυτή την πρόκληση και όλες τις πηγές εκπομπών. Μαζί με ένα σχέδιο δράσης 82 
πρωτοβουλιών που θα καθοδηγήσουν το έργο της ΕΕ για τα επόμενα τέσσερα έτη, η 
στρατηγική αυτή θέτει τα θεμέλια για τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα μεταφορών της ΕΕ 
μπορεί να επιτύχει τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του και να καταστεί 
ανθεκτικότερο σε μελλοντικές κρίσεις.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση αυτή, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάβαση της ΕΕ σε μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως 
προς τη χρήση των πόρων, καθαρή και κυκλική οικονομία, με ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής μέσω της ενσωμάτωσης της 
διάστασης της βιωσιμότητας σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες και τα έργα σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο. Επιπλέον, στηρίζει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) ως 
υψίστης σημασίας για τη στήριξη των νέων τρόπων παρακολούθησης, μέτρησης και 
υποβολής εκθέσεων αυτού του προγράμματος και για την επίτευξη των στόχων του 8ου 
ΠΔΠ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
του 8ου ΠΔΠ, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι όλα τα μέσα μεταφοράς πρέπει 

1 COM(2020) 789 final.
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να συμβάλλουν στη μείωση κάθε είδους εκπομπών. Επίτευξη βιώσιμων μεταφορών σημαίνει 
να δοθεί προτεραιότητα στους χρήστες και να τους παρασχεθούν πιο οικονομικά προσιτές, 
προσβάσιμες και καθαρές εναλλακτικές λύσεις στις τρέχουσες συνήθειες κινητικότητας, 
διασφαλίζοντας μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο. 
Επιπλέον, προκειμένου να υποστηριχθούν νέες υπηρεσίες βιώσιμης κινητικότητας που 
μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη ρύπανση, ιδίως στις αστικές 
περιοχές, η αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη πολυτροπική κινητικότητα θα διαδραματίσει 
σημαντικότερο ρόλο, σε συνδυασμό με τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
που καθίστανται δυνατά μέσω της ψηφιοποίησης. Τέλος, η τιμή των μεταφορών πρέπει να 
αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο που έχουν οι μεταφορές στο περιβάλλον και στην υγεία. 
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να επιταχύνει την παραγωγή και την ανάπτυξη βιώσιμων 
εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές και οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ24 από 
την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το όραμά του για το 2050 και οι στόχοι 
προτεραιότητάς του εξακολουθούν να 
ισχύουν, ότι συνέβαλε στην παροχή 
περισσότερο προβλέψιμης, ταχύτερης και 
καλύτερα συντονισμένης δράσης στην 
περιβαλλοντική πολιτική και ότι η δομή 
και το ευνοϊκό πλαίσιο υλοποίησής του 
συνέβαλαν στη δημιουργία συνεργειών, με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Επιπλέον, η αξιολόγηση 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 7ο ΠΔΠ 
προέβλεψε το θεματολόγιο των Ηνωμένων 
Εθνών για το 2030, επιμένοντας ότι η 
οικονομική και κοινωνική ευημερία 
εξαρτάται από μια υγιή βάση φυσικών 
πόρων, και διευκόλυνε την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, 

(3) Η αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ24 από 
την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το όραμά του για το 2050 και οι στόχοι 
προτεραιότητάς του εξακολουθούν να 
ισχύουν, ότι συνέβαλε στην παροχή 
περισσότερο προβλέψιμης, ταχύτερης και 
καλύτερα συντονισμένης δράσης στην 
περιβαλλοντική πολιτική και ότι η δομή 
και το ευνοϊκό πλαίσιο υλοποίησής του 
συνέβαλαν στη δημιουργία συνεργειών, με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Επιπλέον, η αξιολόγηση 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 7ο ΠΔΠ 
προέβλεψε το θεματολόγιο των Ηνωμένων 
Εθνών για το 2030, επιμένοντας ότι η 
οικονομική και κοινωνική ευημερία 
εξαρτάται από μια υγιή βάση φυσικών 
πόρων, και διευκόλυνε την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, που 
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έδωσε στην Ένωση τη δυνατότητα να 
εκφράζεται με ενιαία φωνή στην 
παγκόσμια σκηνή για ζητήματα που 
αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Στην 
αξιολόγηση του 7ου ΠΔΠ, η Επιτροπή 
κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά 
την προστασία της φύσης, την υγεία και 
την ενσωμάτωση των πολιτικών δεν ήταν 
επαρκής.

διαμορφώθηκε περαιτέρω σε ενωσιακό 
επίπεδο από το αστικό θεματολόγιο της 
ΕΕ, όπως ορίστηκε στο Σύμφωνο του 
Άμστερνταμ το οποίο συνήφθη στις 20 
Μαΐου 2016. Επιπλέον, έδωσε στην 
Ένωση τη δυνατότητα να εκφράζεται με 
ενιαία φωνή στην παγκόσμια σκηνή για 
ζητήματα που αφορούν το κλίμα και το 
περιβάλλον. Στην αξιολόγηση του 7ου 
ΠΔΠ, η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο 
συμπέρασμα ότι η πρόοδος που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προστασία της 
φύσης, την υγεία και την ενσωμάτωση των 
πολιτικών δεν ήταν επαρκής.

__________________ __________________
24 COM(2019) 233 final. 24 COM(2019) 233 final.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ 
με τίτλο «The European environment – 
state and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe» (Το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και 
προοπτικές 2020, Γνώση για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη Ευρώπη)» (στο εξής: 
SOER 2020), το 2020 παρέχει στην Ένωση 
μοναδική ευκαιρία για να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
και να αντιμετωπίσει τις επιτακτικές 
προκλήσεις βιωσιμότητας που απαιτούν 
συστημικές λύσεις. Όπως αναφέρεται στην 
έκθεση SOER 2020, οι αλλαγές στο κλίμα 
και στα οικοσυστήματα του πλανήτη που 
παρατηρούνται από τη δεκαετία του 1950 
είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα δεκαετιών 
και χιλιετιών. Ο παγκόσμιος πληθυσμός 
έχει τριπλασιαστεί από το 1950, ενώ ο 
πληθυσμός που ζει σε πόλεις έχει 

(4) Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ 
με τίτλο «The European environment – 
state and outlook 2020, Knowledge for 
transition to a sustainable Europe» (Το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και 
προοπτικές 2020, Γνώση για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη Ευρώπη)» (στο εξής: 
SOER 2020), το 2020 παρέχει στην Ένωση 
μοναδική ευκαιρία για να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
και να αντιμετωπίσει τις επιτακτικές 
προκλήσεις βιωσιμότητας που απαιτούν 
συστημικές λύσεις. Όπως αναφέρεται στην 
έκθεση SOER 2020, οι αλλαγές στο κλίμα 
και στα οικοσυστήματα του πλανήτη που 
παρατηρούνται από τη δεκαετία του 1950 
είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα δεκαετιών 
και χιλιετιών. Ο παγκόσμιος πληθυσμός 
έχει τριπλασιαστεί από το 1950, ενώ ο 
πληθυσμός που ζει σε πόλεις έχει 
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τετραπλασιαστεί. Με το τρέχον μοντέλο 
ανάπτυξης, οι περιβαλλοντικές πιέσεις 
αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, 
προκαλώντας άμεσες και έμμεσες 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και ευημερία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τους τομείς με τον μεγαλύτερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο – τρόφιμα, 
κινητικότητα, ενέργεια, καθώς και 
υποδομές και κτίρια.

τετραπλασιαστεί. Με το τρέχον μοντέλο 
ανάπτυξης, οι περιβαλλοντικές πιέσεις 
αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, 
προκαλώντας άμεσες και έμμεσες 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και ευημερία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τους τομείς με τον μεγαλύτερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο – τρόφιμα, 
κινητικότητα, ενέργεια, καθώς και 
υποδομές και κτίρια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν 
επαρκείς επενδύσεις στην ανάπτυξη 
κατάλληλων υποδομών για κινητικότητα 
μηδενικών εκπομπών, όπως διατροπικές 
πλατφόρμες, και να ενισχυθεί ο ρόλος του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ) ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση 
στην έξυπνη, βιώσιμη και ασφαλή 
κινητικότητα στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που 
προσδιορίστηκαν στην έκθεση SOER 2020 
με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας25: μια νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική για τη διττή πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση που αποσκοπεί στον 
μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη 
και ευημερούσα κοινωνία, που διαθέτει μια 
οικονομία ανταγωνιστική, κλιματικά 
ουδέτερη και αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων. Ο κανονισμός (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26 κατοχυρώνει στη νομοθεσία 
τον στόχο της Ένωσης για επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

(5) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που 
προσδιορίστηκαν στην έκθεση SOER 2020 
με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας25: μια νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική για τη διττή πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση που αποσκοπεί στον 
μετασχηματισμό της Ένωσης σε μια δίκαιη 
και ευημερούσα κοινωνία, που διαθέτει μια 
οικονομία ανταγωνιστική, κλιματικά 
ουδέτερη και αποδοτική ως προς τη χρήση 
των πόρων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία ζητεί επίσης να επιταχυνθεί η 
μετάβαση στη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, δεδομένου ότι οι 
μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
της ΕΕ, μερίδιο που εξακολουθεί να 
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αυξάνεται. Για την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας, απαιτείται μείωση των 
εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90 % 
έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή ενέκρινε τη Στρατηγική για 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα25α, η 
οποία αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση 
και όλες τις πηγές εκπομπών. Ο 
κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 
κατοχυρώνει στη νομοθεσία τον στόχο της 
Ένωσης για επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050.

__________________ __________________
25 COM(2019) 640 final. 25 COM(2019) 640 final.

25α COM(2020) 789 final.
26 COM(2020) 80 final. 26 COM(2020) 80 final.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
στηρίζει το σχέδιο ανάκαμψης «Next 
Generation EU», το οποίο προωθεί τις 
απαιτούμενες επενδύσεις σε βασικούς 
πράσινους τομείς με σκοπό την 
οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη 
δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας σε μια δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος 
θα τροφοδοτήσει την οικονομική 
ανάκαμψη της Ένωσης από την κρίση της 
νόσου COVID-19 μαζί με τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
περίοδο 2021-2027, βασίζεται επίσης 
στους στόχους προτεραιότητας που 
καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία. Επιπλέον, όλες οι 

(6) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
στηρίζει το σχέδιο ανάκαμψης «Next 
Generation EU», το οποίο προωθεί τις 
απαιτούμενες επενδύσεις σε βασικούς 
πράσινους τομείς με σκοπό την 
οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη 
δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας σε μια δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Ο Μηχανισμός 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος 
θα τροφοδοτήσει την οικονομική 
ανάκαμψη της Ένωσης από την κρίση της 
νόσου COVID-19 μαζί με τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την 
περίοδο 2021-2027, βασίζεται επίσης 
στους στόχους προτεραιότητας που 
καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία. Η οικονομική ανάκαμψη 
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πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης «Next Generation EU» θα 
πρέπει να τηρούν τον όρκο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σχετικά 
με το «μη βλάπτειν».

αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να 
επιταχυνθεί η μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα, με την παροχή 
προτεραιότητας σε επενδύσεις στην 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 
και σε βιώσιμες τεχνολογίες. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί 
η ανάληψη δράσης από όλους τους τομείς 
της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης βιώσιμων μορφών 
ιδιωτικών και δημόσιων μεταφορών που 
θα διασφαλίζουν μια δίκαιη και ισότιμη 
μετάβαση, χωρίς κανείς να μείνει πίσω. 
Επιπλέον, όλες οι πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης «Next 
Generation EU» θα πρέπει να τηρούν τον 
όρκο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας σχετικά με το «μη βλάπτειν».

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να στηρίξει 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας για το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της «ευημερίας 
εντός των ορίων του πλανήτη μας» έως το 
2050, ο οποίος έχει ήδη τεθεί στο 7ο ΠΔΠ. 
Θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση 
του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών 
για το 2030 και των συναφών στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης.

(8) Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να στηρίξει 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας για το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της «ευημερίας 
εντός των ορίων του πλανήτη μας» έως το 
2050, ο οποίος έχει ήδη τεθεί στο 7ο ΠΔΠ 
και στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα 
ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο 
όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 
ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία»1α. Θα πρέπει να συμβάλει στην 
υλοποίηση του θεματολογίου των 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των 
συναφών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

__________________
1α COM(2018) 773 final.
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Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει 
θεματικούς στόχους προτεραιότητας στους 
τομείς της κλιματικής ουδετερότητας, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
προστασίας και αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας, της κυκλικής οικονομίας, 
της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση και 
της μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων 
από την παραγωγή και την κατανάλωση. 
Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίσει τις 
ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων και των 
θεματικών στόχων προτεραιότητας για 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

(10) Το 8ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει 
θεματικούς στόχους προτεραιότητας στους 
τομείς της κλιματικής ουδετερότητας, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
προστασίας και αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας, της κυκλικής οικονομίας, 
της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση και 
της μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων 
από την παραγωγή και την κατανάλωση σε 
όλους τους οικονομικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίσει τις 
ευνοϊκές συνθήκες για την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων στόχων και των 
θεματικών στόχων προτεραιότητας για 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι μακροπρόθεσμοι και θεματικοί 
στόχοι προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 
βιωσιμότητα και η μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 
ενσωματώνονται εγγενώς στην 
προετοιμασία και την εφαρμογή όλων 
των σχετικών τομέων πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
που σχετίζονται με την κινητικότητα, τον 
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τουρισμό, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και 
τις υποδομές μεταφορών, τη διά βίου 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για τους 
εργαζομένους στον τομέα των 
μεταφορών, δημιουργώντας παράλληλα 
συνέργειες μεταξύ των σχετικών τομέων 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η ενισχυμένη συνεργασία με τις 
χώρες εταίρους, η χρηστή παγκόσμια 
περιβαλλοντική διακυβέρνηση, καθώς και 
οι συνέργειες μεταξύ των εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης έχουν 
καίρια σημασία για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης.

(12) Δεδομένου ότι πολλοί οικονομικοί 
τομείς της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, 
αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό 
από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές σε 
άλλες περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο και 
συνδέονται στενά με τη δυναμική του 
διεθνούς εμπορίου, η ενισχυμένη 
συνεργασία με τις χώρες εταίρους, η 
χρηστή παγκόσμια περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση, καθώς και οι συνέργειες 
μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 
πολιτικών της Ένωσης έχουν καίρια 
σημασία για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η αξιολόγηση της προόδου προς 
την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας 

(14) Η αξιολόγηση της προόδου προς 
την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας 
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του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 
τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των 
δεδομένων και των δεικτών. Θα πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με και χωρίς να 
θίγει τα εργαλεία παρακολούθησης ή 
διακυβέρνησης που καλύπτουν πιο 
συγκεκριμένες πτυχές της πολιτικής για το 
περιβάλλον και το κλίμα, όπως ειδικότερα 
ο κανονισμός 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, η 
επισκόπηση της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής ή τα εργαλεία 
παρακολούθησης που σχετίζονται με την 
κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση, 
τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, τα ύδατα, το 
έδαφος, τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε 
άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές. Μαζί με 
άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την παρακολούθηση 
των ΣΒΑ της Eurostat και την έκθεση 
στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της 
Επιτροπής31, η αξιολόγηση θα αποτελεί 
μέρος ενός συνεκτικού, διασυνδεδεμένου 
συνόλου εργαλείων παρακολούθησης και 
διακυβέρνησης.

του 8ου ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 
τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και τη συνάφεια των 
δεδομένων και των δεικτών. Θα πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με και χωρίς να 
θίγει τα εργαλεία παρακολούθησης ή 
διακυβέρνησης που καλύπτουν πιο 
συγκεκριμένες πτυχές της πολιτικής για το 
περιβάλλον και το κλίμα, όπως ειδικότερα 
ο κανονισμός 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, η 
επισκόπηση της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, η ευρωπαϊκή 
έρευνα για την ποιότητα ζωής (EQLS) 
του Eurofound ή τα εργαλεία 
παρακολούθησης που σχετίζονται με την 
κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση, 
τη βιοποικιλότητα, τον αέρα, τα ύδατα, το 
έδαφος, τα απόβλητα ή οποιεσδήποτε 
άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές. Μαζί με 
άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την παρακολούθηση 
των ΣΒΑ της Eurostat και την έκθεση 
στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της 
Επιτροπής31, η αξιολόγηση θα αποτελεί 
μέρος ενός συνεκτικού, διασυνδεδεμένου 
συνόλου εργαλείων παρακολούθησης και 
διακυβέρνησης.

__________________ __________________
30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα 
(ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα 
(ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).

31 COM(2020) 493 final. 31 COM(2020) 493 final.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες 
2003/4/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ και (ΕΕ) 
2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα σχετικά 
δεδομένα, πληροφορίες και δείκτες για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 8ου 
ΠΔΠ είναι ελεύθερα διαθέσιμα, 
αμερόληπτα, με ανοικτή πρόσβαση, 
επαρκή, υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμα, 
επικαιροποιημένα, φιλικά προς τον χρήστη 
και εύκολα προσβάσιμα στο διαδίκτυο.

(16) Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες 
2003/4/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2016/2284/EE και 
(ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα σχετικά δεδομένα, πληροφορίες και 
δείκτες για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του 8ου ΠΔΠ είναι ελεύθερα 
διαθέσιμα, αμερόληπτα, με ανοικτή 
πρόσβαση, επαρκή, υψηλής ποιότητας, 
συγκρίσιμα, επικαιροποιημένα, φιλικά 
προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμα 
στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ο ΕΟΠ και 
ο ECHA θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς 
ικανότητες και πόρους για τη διασφάλιση 
μιας αξιόπιστης, προσβάσιμης και 
διαφανούς βάσης γνώσεων και στοιχείων 
για την υποστήριξη της υλοποίησης των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 
αξιολόγησης της προόδου στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

(17) Για την επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ, ο ΕΟΠ και 
ο ECHA θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς 
ικανότητες και πόρους για τη διασφάλιση 
μιας αξιόπιστης, προσβάσιμης και 
διαφανούς βάσης γνώσεων και στοιχείων 
για την υποστήριξη της υλοποίησης των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 
αξιολόγησης της προόδου στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Κατά περίπτωση, άλλοι 
φορείς και οργανισμοί θα πρέπει επίσης 
να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην 
υλοποίηση αυτών των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων και στην αξιολόγηση της 
προόδου στο πλαίσιο του 8ου ΠΔΠ.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το 8ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων, καθαρή και κυκλική 
οικονομία με δίκαιο και χωρίς 
αποκλεισμούς τρόπο, και υποστηρίζει τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
τις πρωτοβουλίες της.

2. Το 8ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην 
επιτάχυνση της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων, καθαρή και κυκλική 
οικονομία με δίκαιο και χωρίς 
αποκλεισμούς τρόπο, και υποστηρίζει τους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
τις πρωτοβουλίες της, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο 
θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 
2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, και το πλαίσιο 
παρακολούθησής του αποτελεί την 
περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή των 
προσπαθειών της ΕΕ για τη μέτρηση της 
προόδου προς την επίτευξη μεγαλύτερης 
βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής ουδετερότητας και της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, της 
ευημερίας και της ανθεκτικότητας.

3. Το 8ο ΠΔΠ αποτελεί τη βάση για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων που καθορίζονται στο 
θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 
2030 και των συναφών στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, και το πλαίσιο 
παρακολούθησής του αποτελεί την 
περιβαλλοντική και κλιματική πτυχή των 
προσπαθειών της ΕΕ για τη μέτρηση της 
προόδου προς την επίτευξη μεγαλύτερης 
βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής ουδετερότητας και της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων, της 
έξυπνης κινητικότητας, της ευημερίας και 
της ανθεκτικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) προώθηση της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και μείωση των κύριων 
περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων 
που συνδέονται με την παραγωγή και την 
κατανάλωση, ιδίως στους τομείς της 
ενέργειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης, 
των κτιρίων και των υποδομών, της 
κινητικότητας και του συστήματος 
τροφίμων.

στ) προώθηση της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και μείωση των κύριων 
περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων 
που συνδέονται με την παραγωγή και την 
κατανάλωση, ιδίως στους τομείς της 
ενέργειας, της βιομηχανικής ανάπτυξης, 
των κτιρίων και των υποδομών, του 
τουρισμού, της κινητικότητας και του 
συστήματος τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις 
συνέργειες και στους δυνητικούς 
συμβιβασμούς μεταξύ οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των 
πολιτών για διατροφή, στέγαση και 
κινητικότητα ικανοποιούνται με βιώσιμο 
τρόπο που δεν αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο·

– απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις 
συνέργειες και στους δυνητικούς 
συμβιβασμούς μεταξύ οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των 
πολιτών για διατροφή, στέγαση, καθαρές 
διατροπικές μεταφορές και έξυπνη 
κινητικότητα ικανοποιούνται με βιώσιμο 
τρόπο που δεν αφήνει κανέναν στο 
περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καθορισμό καθοδηγητικών 
δράσεων για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και προώθηση της 
υιοθέτησης εθελοντικών στόχων και 
σχεδίων, που θα συμβάλουν στην 
εφαρμογή του 8ου ΠΔΠ και της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας εν γένει, με 
παράλληλη παροχή κάποιας ευελιξίας, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, οι 
ικανότητες, οι γνώσεις και η 
εμπειρογνωμοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
έξυπνων συστημάτων, μέσω ειδικού 
πλαισίου βιώσιμης πολιτικής για τα 
προϊόντα, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν μέρος της κυκλικής 
οικονομίας, με την ενίσχυση της 
επαναχρησιμοποίησης υλικών στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους τα οποία 
θεωρούνται πόροι στους τομείς των 
μεταφορών και του τουρισμού, όπως το 
μέταλλο, το πλαστικό και άλλα είδη 
υλικών·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μέριμνα ώστε οι περιβαλλοντικές 
πολιτικές και δράσεις να βασίζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις και ενίσχυση της βάσης γνώσεων 
για το περιβάλλον και της χρήσης της, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας, 
της καινοτομίας, της προώθησης των 
πράσινων δεξιοτήτων και της περαιτέρω 
ανάπτυξης της λογιστικής του 
περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·

στ) μέριμνα ώστε οι περιβαλλοντικές 
πολιτικές και δράσεις να βασίζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές 
γνώσεις και ενίσχυση της βάσης γνώσεων 
για το περιβάλλον και της χρήσης της, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας, 
της καινοτομίας, της προώθησης των 
πράσινων δεξιοτήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη την κοινωνική διάσταση της 
μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία 
στον τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της 
επανεκπαίδευσης του εργατικού 
δυναμικού, της ανάγκης επαρκούς 
πληροφόρησης για την αλλαγή της 
συμπεριφοράς των καταναλωτών και της 
περαιτέρω ανάπτυξης της λογιστικής του 
περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων, αξιολογεί και υποβάλλει 
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της 
Ένωσης και των κρατών μελών όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
άρθρο 2 σε τακτική βάση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ευνοϊκές συνθήκες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3.

1. Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων, καθώς και άλλους φορείς και 
οργανισμούς, κατά περίπτωση, αξιολογεί 
και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την 
πρόοδο της Ένωσης και των κρατών μελών 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας που καθορίζονται στο 
άρθρο 2 σε τακτική βάση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ευνοϊκές συνθήκες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις 
ανάγκες σε δεδομένα και γνώσεις σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων να εκτελούν τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4. Η Επιτροπή εξετάζει τακτικά τις 
ανάγκες σε δεδομένα και γνώσεις σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων, καθώς και άλλων φορέων και 
οργανισμών, κατά περίπτωση, να 
εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ μόλις υπάρξουν 
επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά 
με την υλοποίηση του προγράμματος, 
αλλά το αργότερο έως την 31η Μαΐου 
2024. Η αξιολόγηση θα αποτελέσει τη 
βάση για την προσαρμογή της 
υλοποίησης του 8ου ΠΔΠ, κατά 
περίπτωση. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την εν λόγω 
αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τα 
κύρια πορίσματα και τα συμπεράσματα 
της αξιολόγησης, συνοδευόμενη από τις 
παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα πιο τακτικό σύστημα αξιολόγησης θα εξασφαλίσει την ενδελεχή παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ και θα επιτρέψει την 
έγκαιρη προσαρμογή της υλοποίησης του προγράμματος, εάν χρειαστεί.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Μαρτίου 2029 η Επιτροπή 
προβαίνει σε αξιολόγηση του 8ου ΠΔΠ. Η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με 
τα κύρια πορίσματα της εν λόγω 
αξιολόγησης, συνοδευόμενη, εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή, από 
νομοθετική πρόταση για το επόμενο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.

Έως τις 31 Μαρτίου 2029 η Επιτροπή 
προβαίνει στην τελική αξιολόγηση του 8ου 
ΠΔΠ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση με τα κύρια πορίσματα 
και συμπεράσματα της εν λόγω 
αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των 
παρατηρήσεών της, συνοδευόμενη, 
εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Επιτροπή, από 
νομοθετική πρόταση για το επόμενο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα πιο τακτικό σύστημα αξιολόγησης θα εξασφαλίσει την ενδελεχή παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων προτεραιότητας του 8ου ΠΔΠ και θα επιτρέψει την 
έγκαιρη προσαρμογή της υλοποίησης του προγράμματος, εάν χρειαστεί.


