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Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή, υπενθυμίζοντας την έγκριση της ανανεωμένης κοινοτικής 
στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2006, να προωθήσει και να ενισχύσει τις προτεραιότητες και  τους στόχους του 
Έκτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον ως περιβαλλοντικού πυλώνα της 
Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη, με σκοπό να βελτιωθεί η ζωή όλων των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή, υπενθυμίζοντας την έγκριση της ανανεωμένης κοινοτικής 
στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2006, να προσθέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κατάλογο των βασικών (διαγράφεται)
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περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσαρμόσει 
ανάλογα τους στόχους του Έκτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, με 
σκοπό να βελτιωθεί η ζωή όλων των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Τονίζει την άμεση σχέση μεταξύ της κατάστασης του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
πραγματοποιήσει, ενόψει της εφαρμογής της στρατηγικής που αποβλέπει στην 
ένταξη της υγείας σε όλες τις πολιτικές ("Health in all policies"), μελέτες που να 
καθιστούν σαφείς τις σχέσεις αιτίου αιτιατού μεταξύ της εξέλιξης της κατάστασης 
της υγείας αφενός και της εξέλιξης της περιβαλλοντικής ποιότητας αφετέρου, και 
ζητεί επίσης από την Επιτροπή να προβλέψει για την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας ουσιαστική θέση μεταξύ των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων.

Or. hu

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. δίνει έμφαση στην ανάγκη για αποτελεσματική και ακριβή εφαρμογή της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συνιστά να εγκριθούν ειδικά μέτρα στήριξης προς 
όφελος περιφερειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή αυτής της 
παραμέτρου του κοινοτικού κεκτημένου· ενθαρρύνει τις αρχές των κρατών μελών να 
συντάξουν στρατηγικές μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, για να ορίσουν σαφώς τους 
ρόλους και τις ευθύνες των εθνικών και περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ορθή 
μεταφορά και εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 5
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Παράγραφος 3

3. ζητεί να υπάρξει αυξημένη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα της 
πρόληψης καταστροφών, όπως περιγράφεται στο έκτο ΠΔΠ, και ζητεί να 
δημιουργηθεί Ευρωπαϊκή Δύναμη που να είναι σε θέση να αναλαμβάνει άμεση 
δράση σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, όπως προτείνεται στην έκθεση του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου κ.Barnier, και εκφράζει τη λύπη του για την αδράνεια και 
την έλλειψη παρακολούθησης που διαπιστώθηκαν σχετικώς· εφιστά την προσοχή 
στην ανάγκη, στο πλαίσιο αυτό, να συνεχιστεί η ανάπτυξη δύναμης ταχείας 
επέμβασης βασιζόμενης στις μονάδες πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την εντολή που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 
Ιουνίου 2006 · παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει την πρόληψη καταστροφών 
στους στόχους της, όταν αντιμετωπίζει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3 α (νέα)

3 α Υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών, ούτως ώστε, από κοινού με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, η 
ευαισθητοποίηση αυτή να επηρεάσει θετικά το βαθμό και την ένταση με την οποία
οι παράγοντες της αγοράς θα δέχονται την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. 

Or. hu

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 7
Παράγραφος 4 α (νέα)

4 α τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα NATURA 2000 στα 
προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, ούτως ώστε να μπορέσει η αρχή της 
προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη να συμβαδίζει με την ανάπτυξη και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού· ως προς το θέμα αυτό χρειάζεται 
ευρεία δράση ενημέρωσης και προώθησης των καλών πρακτικών, που δείχνουν 
πώς μπορούν να συμφιλιωθούν οι δύο αυτοί φαινομενικά αντιφατικοί τρόποι 
αντιμετώπισης·;

Or. pl



PE398.682v01–00 4/8 AM\701014EL.doc

EL

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 8
Παράγραφος 5

5. δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός των δικτύων των 
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, ώστε να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· στηρίζει την προώθηση της διασυνοριακής 
περιβαλλοντικής συνεργασίας με χώρες και περιοχές που γειτονεύουν με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι περιοχές του Εύξεινου Πόντου και της Βαλτικής καθώς 
και η Μεσόγειος·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 9
Παράγραφος 5

5. δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός των δικτύων των τοπικών 
παραγόντων, ώστε να διαδοθούν και να αξιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· στηρίζει την προώθηση της διασυνοριακής 
περιβαλλοντικής συνεργασίας με χώρες και περιοχές που γειτονεύουν με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι περιοχές του Εύξεινου Πόντου και της Βαλτικής καθώς 
και η Μεσόγειος·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 10
Παράγραφος 5

5. δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός των δικτύων των τοπικών 
παραγόντων, ώστε να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις περιφέρειες· 
στηρίζει την προώθηση της διασυνοριακής περιβαλλοντικής συνεργασίας με χώρες 
και περιοχές που γειτονεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι περιοχές του 
Εύξεινου Πόντου και της Βαλτικής καθώς και η Μεσόγειος·

Or. en
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. δίνει έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί ο συντονισμός των δικτύων των τοπικών 
παραγόντων, ώστε να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες· στηρίζει την προώθηση της διασυνοριακής περιβαλλοντικής συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τις χώρες και 
περιοχές που γειτονεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως οι περιοχές του Εύξεινου 
Πόντου και της Βαλτικής καθώς και η Μεσόγειος, κυρίως για την πρόληψη της 
διασυνοριακής ρύπανσης·

Or. hu

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6

6. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες και σε οικολογικό σχεδιασμό, σε ενεργειακή απόδοση κατά την τελική 
χρήση και σε ενεργειακή απόδοση κτιρίων αποδίδουν μεγάλα οφέλη 
μακροπρόθεσμα, παρά το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμα υψηλό κόστος, και δίνει 
έμφαση στην ανάγκη να ενθαρρύνουν οι περιφέρειες τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν πλήρως τέτοιες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 13
Παράγραφος 7

7. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις  νέες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία, να καταργήσουν επιδοτήσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και να διασφαλίσουν ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα συμβάλλουν 
στη βελτιωμένη υλοποίηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του 
μακροπρόθεσμου στόχου της παγκοινοτικής βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 14
Παράγραφος 7

7. προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις  νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία και τα νέα 
Προγράμματα Γειτονίας και να διασφαλίσουν ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα 
συμβάλλουν στη βελτιωμένη υλοποίηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και του μακροπρόθεσμου στόχου της παγκοινοτικής βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7

7. προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις  νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία και να διασφαλίσουν 
ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα συμβάλλουν στη βελτιωμένη υλοποίηση της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του μακροπρόθεσμου στόχου της 
παγκοινοτικής βιώσιμης ανάπτυξης σε συνοχή με τις άλλες θεματικές 
προτεραιότητες··

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 16
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 a καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια που ενισχύονται 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία συμβιβάζονται με το στόχο της προστασίας και 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 17 του Κανονισμού 
του Συμβουλίου1083/2006;

Or. en
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 17
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
δεσμευθούν σε κοινές βιώσιμες αναθέσεις συμβάσεων εξασφαλίζοντας σαφές 
πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί ο ορισμός μετρήσιμων στόχων και κριτηρίων 
ποιότητας.

Or. fr

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 18
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
δεσμευθούν σε κοινές βιώσιμες αναθέσεις συμβάσεων εξασφαλίζοντας σαφές 
πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί ο ορισμός μετρήσιμων στόχων και κριτηρίων 
ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 19
Παράγραφος 8 α (νέα)

8 α καλεί την Επιτροπή, υπενθυμίζοντας τη σημασία της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, να δημιουργήσει καθεστώς παροχής επιδοτήσεων για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή να επεκτείνει τα ισχύοντα μέτρα 
οικονομικής ενίσχυσης στην παραγωγή που επιτρέπει να περιλαμβάνεται η ενέργεια 
που προέρχεται από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές στο δίκτυο μεταφοράς 
ενέργειας που παράγεται από ορυκτές πηγές·

Or. hu
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 20
Παράγραφος 8 β (νέα)

8 β Υπενθυμίζει στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη χρησιμοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι η πρώτη γενεά μεθόδων παραγωγής 
βιοκαυσίμων θέτει σοβαρά προβλήματα ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και ότι, ως 
εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να καταβάλει προσπάθειες για να 
αντικατασταθούν αυτές οι μέθοδοι παραγωγής από μεθόδους με τις οποίες δεν 
χρησιμοποιούνται οι αρόσιμες εκτάσεις για την καλλιέργεια φυτών που 
προορίζονται για την παραγωγή καυσίμων, αλλά αξιοποιούνται τα γεωργικά 
απόβλητα ως βάση για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Or. hu
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