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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE +)
(COM(2004) 0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004) 0621)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0127/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2)  Αυτά τα κοινοτικά προγράμματα δεν 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
χρηματοδότησης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και είναι αναγκαία η 
υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Κοινότητας, και ιδίως 
των προτεραιοτήτων του Έκτου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον.

(2)  Αυτά τα κοινοτικά προγράμματα 
απέχουν πολύ από το να καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες χρηματοδότησης στον τομέα 
του περιβάλλοντος και είναι αναγκαία η 
υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της Κοινότητας, και ιδίως 
των προτεραιοτήτων του Έκτου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον 
συμβάλλοντας έτσι στη αειφόρο 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Επειδή τα προγράμματα της παραγράφου 1 δεν έχουν αποκλειστική αποστολή την προστασία 
του περιβάλλοντος, πρέπει να διευκρινισθεί το ύψος του χρηματοδοτικού ελλείμματος σε σχέση 
με τις ανάγκες. Αφετέρου, πρέπει να τονισθεί και να υπενθυμισθεί η σημασία μιας 
συντονισμένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως αυτή είχε καθοριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ το 2001.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων 
είναι και η ανάσχεση της μείωσης της 
βιοποικιλότητας μέχρι το έτος 2010 και η 
ανάγκη διαφύλαξης των φυσικών τόπων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. Οι 
προσπάθειες καθορισμού και 
αναγνώρισης τόπων Natura 2000 
απαιτούν διαρκή παρακολούθηση και 
υποστήριξη, ιδίως ως προς την 
διαχείριση των εν λόγω τόπων, δεδομένου 
ότι αυτοί συμβάλλουν σαφώς στην 
υλοποίηση των προαναφερθέντων 
στόχων. Το δίκτυο Natura 2000 διέπεται 
από την οδηγία της 2 Απριλίου 1979 περί 
διατήρησης των άγριων πτηνών («οδηγία 
περί πτηνών»)(1) και από την οδηγία της 
21 Μαΐου 1992 περί διατήρησης των 
φυσικών οικοτόπων και της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας («οδηγία περί 
οικοτόπων»)(2), της οποίας το άρθρο 8 
επιτρέπει τη συγχρηματοδότηση από 
κράτη μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση.
(1) ΕΕ L 103 της 25.04.1979, σελ. 1
(2) ΕΕ L 206 της 22.07.1992, σελ. 7

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θυμίσουμε ότι η κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική περιλαμβάνει τον καθορισμό 
αλλά και την διαχείριση των προστατευόμενων τόπων Natura 2000. Το δίκτυο αυτό έχει 
ουσιώδη σημασία για την υλοποίηση των στόχων αναχαίτισης της μείωσης της βιοποικιλότητας 
μέχρι το έτος 2010. Πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί η ανάγκη να διασφαλιστεί στο νέο 
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χρηματοδοτικό μέσον LIFE+ ότι το πρόγραμμα Natura 2000 θα μπορέσει να βρει τα αναγκαία 
κονδύλια για την εφαρμογή και παρακολούθησή του.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

(2β)  Τα κράτη μέλη συμφώνησαν στο 
Μαλαχίλντε το Μάιο 2004 ότι χρειάζονται 
ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την 
δέουσα και εγγυημένη κοινοτική 
συγχρηματοδότηση του δικτύου Natura 
2000. Η Επιτροπή εκτίμησε το ετήσιο 
κόστος διαχείρισης του δικτύου σε 6,1 δις 
ευρώ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Το 
ποσόν αυτό μάλλον υποτιμά το πλήρες 
κόστος και θα πρέπει επομένως να 
θεωρηθεί ως το ελάχιστο αναγκαίο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τεκμηριώνει την αύξηση του προϋπολογισμού λόγω συμπερίληψης του 
προγράμματος διαχείρισης Natura 2000 στους στόχους του κανονισμού.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 2γ (νέα)

(2γ)  Οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις έχουν σημαντικό ρόλο να 
διαδραματίσουν στην οικοδόμηση 
δημοκρατικών και αστικών δομών, στην 
εκπροσώπηση των συμφερόντων των 
μελλοντικών γενεών και στην προάσπιση 
ενός καθαρού και υγειούς περιβάλλοντος 
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Οι 
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις συμμετέχουν στις ομάδες 
εμπειρογνωμόνων, στις 
προπαρασκευαστικές και εκτελεστικές 
επιτροπές, επηρεάζοντας σημαντικά τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, προγράμματα και 
πρωτοβουλίες και προσφέροντας την 
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αναγκαία ισορροπία απέναντι στα 
συμφέροντα των λοιπών ενδιαφερομένων 
στο θέμα του περιβάλλοντος. Λόγω της 
απαίτησης να συμβάλλουν και να ασκούν 
κριτική οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 
σε ένα όλο και μεγαλύτερο φάσμα τομέων 
πολιτικής και λόγω της αύξησης του 
αριθμού των επιλέξιμων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων 
εξαιτίας των προηγούμενων και των 
μελλοντικών διευρύνσεων, το συνολικό 
ποσόν για την στήριξη των 
περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
συνεχίσει να αυξάνεται.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α)  Η τελική έκθεση περί της 
χρηματοδότησης του Natura 2000 η 
οποία υποβλήθηκε το 2001 από την 
ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων που 
συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 8 της 
οδηγίας περί οικοτόπων συνιστούσε 
βραχυπρόθεσμα μια «σημαντική αύξηση 
της χρηματοδότησης του LIFE-Natura 
και την απλοποίηση της λειτουργίας του 
χρηματοδοτικού μέσου και την 
μεγαλύτερη ετοιμότητά του να καλύψει 
τις ανάγκες ενός μεγάλου φάσματος 
τόπων Natura 2000 σε επενδύσεις 
κεφαλαίων".

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 4

(4)  Η στήριξη υπό τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει κατά συνέπεια να στοχεύει στην 
χάραξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και 

(4)  Η στήριξη υπό τον παρόντα κανονισμό 
πρέπει κατά συνέπεια να στοχεύει στην 
χάραξη, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας 
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νομοθεσίας, καθώς και στην 
γνωστοποίηση και διάδοσή της σε όλη την 
ΕΕ.

σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς 
και στην γνωστοποίηση και διάδοσή της σε 
όλη την ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις 
τομεακές κοινοτικές πολιτικές κατά τρόπο εγκάρσιο, όπως διευκρίνισε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Κάρντιφ του Ιουνίου 1998.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8

(8)  Είναι ωστόσο αναγκαία η διασφάλιση 
της ομαλής μετάβασης και η συνέχιση της 
παρακολούθησης και του ελέγχου των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται 
από τρέχοντα προγράμματα μετά από τη 
λήξη των προγραμμάτων αυτών.

(8)  Είναι ωστόσο αναγκαία η διασφάλιση 
της ομαλής μετάβασης και η συνέχιση της 
παρακολούθησης και του ελέγχου και η 
ποιοτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
που χρηματοδοτούνται από τρέχοντα 
προγράμματα μετά από τη λήξη των 
προγραμμάτων αυτών.

Αιτιολόγηση

Ο οικονομικός έλεγχος δεν είναι αρκετός εάν θέλουμε να είναι καλά ορατή η 
αποτελεσματικότητα των δράσεων που καλύφθηκαν από το χρηματοδοτικό μέσον LIFE+. Μια 
ποιοτική αξιολόγηση θα επιτρέψει να διαμορφωθεί μια συνολικότερη εικόνα και ένας 
πληρέστερος απολογισμός της επίπτωσης των χρηματοδοτουμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 12

(12)  Η επίτευξη των στόχων του 6ου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον 
που συμφωνήθηκαν σε κοινοτικό επίπεδο 
δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς 
όταν τα κράτη μέλη ενεργούν μεμονωμένα, 
και, κατά συνέπεια, δικαιολογείται η 
κοινοτική συνδρομή υπό τον όρο ότι τούτο 
δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για 
την επίτευξη των στόχων αυτών,

(12)  Η επίτευξη των στόχων του 6ου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον 
που συμφωνήθηκαν σε κοινοτικό επίπεδο 
δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς 
όταν τα κράτη μέλη ενεργούν μεμονωμένα, 
και, κατά συνέπεια, η κοινοτική συνδρομή 
είναι απαραίτητη: η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης και 
της προώθησης της κοινοτικής πολιτικής 
στον τομέα του περιβάλλοντος.
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Αιτιολόγηση

Η προάσπιση του περιβάλλοντος δεν μπορεί να σταματά στα σύνορα, διότι το περιβάλλον είναι 
κάτι το διασυνοριακό. Μια αποτελεσματική και φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική πρέπει 
συνεπώς να είναι πρώτα απ΄ όλα κοινοτική: είναι όχι μόνον αναγκαία, «δικαιολογημένη», αλλά 
και ζωτική. Γι΄ αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διατηρήσει τον έλεγχο και την ευθύνη της 
εφαρμογής της.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
της περιβαλλοντικής πολιτικής και 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Κοινότητας, ως συμβολή στην προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο γενικός στόχος του LIFE+ είναι να 
συμβάλλει στη διαχείριση των τόπων 
Natura 2000 και στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
και περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Κοινότητας, ως κινητήριο στοιχείο στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ένας 
από τους τρεις πυλώνες της οποίας είναι 
το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμπεριλαμβάνει στούς στόχους του "κανονισμού LIFE+" τη συγχρηματοδότηση 
της διαχείρισης των τόπων Natura 2000.

Τροπολογία 10
Άρθρο 1, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

- στη σταθεροποίηση των 
συγκεντρώσεων θερμοκηπιακών αερίων 
στον ατμοσφαιρικό αέρα σε επίπεδο το 
οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει την 
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο 
σύστημα του κλίματος,

- στη δραστική μείωση των 
θερμοκηπιακών αερίων στον ατμοσφαιρικό 
αέρα ώστε να επιτευχθεί η 
σταθεροποίησή τους σε επίπεδο το οποίο 
θα μπορούσε να αποτρέψει την επικίνδυνη 
ανθρωπογενή παρέμβαση στο σύστημα του 
κλίματος, και με τον τρόπο αυτό να 
εξουδετερωθεί ένας πιθανός οικονομικός, 
κοινωνικός και περιβαλλοντικός σεισμός.
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος από την απλή "σταθεροποίηση" των συγκεντρώσεων 
αερίων θερμοκηπίου. Η επερχόμενη κλιματική κρίση, οι ήδη παρατηρούμενες μεταβολές, μας 
επιβάλλουν να θέσουμε στόχους δραστικής μείωσης των εκπομπών. Μόνον αυτοί θα 
επιτρέψουν την αναχαίτιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναστατώσεων 
που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές.

Τροπολογία 11
Άρθρο 1, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο

- στην προστασία, τη διατήρηση, την 
αποκατάσταση και τη διευκόλυνση της 
λειτουργίας φυσικών συστημάτων, 
φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, με σκοπό την 
ανάσχεση της απερήμωσης και της 
απώλειας της βιοποικιλότητας,

- στην προστασία, τη διατήρηση, την 
αποκατάσταση και τη διευκόλυνση της 
λειτουργίας φυσικών περιοχών, φυσικών 
ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, ιδίως των ζωνών εκείνων που 
προστατεύονται από το δίκτυο Natura 
2000, με σκοπό την ανάσχεση της 
απερήμωσης και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας,

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 3, πέμπτο εδάφιο

- στην ανάπτυξη στρατηγικών 
προσεγγίσεων για την χάραξη, υλοποίηση 
και ενοποίηση πολιτικών, όπου 
περιλαμβάνεται η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και η 
ευαισθητοποίηση.

- στην ανάπτυξη στρατηγικών 
προσεγγίσεων για την χάραξη, υλοποίηση 
και ενοποίηση πολιτικών, όπου 
περιλαμβάνεται η βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης η 
πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η 
πειστικότερη ενημέρωση σχετικά με τα 
δικαιώματα και τα καθήκοντα, το κόστος 
και την ωφέλεια, την προστιθέμενη αξία 
που το περιβάλλον αντιπροσωπεύει στις 
τομεακές πολιτικές.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες στον Ευρωπαίο πολίτη, να γίνει πιο σαφής η 
προστιθέμενη αξία του περιβάλλοντος για το σύνολο των ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών.

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο 5α (νέο)

- αύξηση της συμμετοχής των 
Ευρωπαίων πολιτών στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. 

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες πρέπει όχι μόνο να συμμετέχουν στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων αλλά 
και να μπορούν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο: το χρηματοδοτικό μέσον LIFE+ θα πρέπει να 
υποστηρίξει διαρθρωτικά ή οικονομικά τη συμμετοχή τους.

Τροπολογία 14
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

Για να υποστηριχθεί η επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 1, το LIFE+ θα αποτελείται από 
δυο σκέλη.

Για να υποστηριχθεί η επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 1, το LIFE+ θα αποτελείται από 
τρία σκέλη.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 2 προστίθεται άλλο ένα σκέλος για τη "Διαχείριση του δικτύου Natura 2000".

Τροπολογία 15
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Το σκέλος "Διαχείριση του δικτύου 
Natura 2000" :
- θα συμβάλει στη λειτουργία των τόπων 
Natura 2000, στην υπαγωγή τους σε 
δίκτυο και στις ανταλλαγές πρακτικών 
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και γνώσεων,  
- θα συμβάλει στη διαχείριση των τόπων 
αυτών, βάσει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί για την ανάσχεση 
της μείωσης της βιοποικιλότητας μέχρι 
το έτος 2010.

Αιτιολόγηση

Το σκέλος « διαχείριση δικτύου » επιτρέπει την επανέναρξη λειτουργίας και την διαχείριση των 
τόπων Natura 2000 μέσα από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+.  Πρέπει να διασφαλιστεί όμως 
ότι η διαχείριση θα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, μια και 
συμβάλλει ευρέως στην ανάσχεση του ρυθμού μείωσης της βιοποικιλότητας, στόχο που έχει 
θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2010. Το δίκτυο αυτό θεμελιώνεται στις οδηγίες περί πτηνών 
και οικοτόπων, η δε συνέχισή του απειλείται από τη μη υποβολή πρότασης εκ μέρους της 
Επιτροπής για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρηματοδότησης, παρ΄ όλο ότι προβλέπεται 
στο άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το νέο αυτό σκέλος θα διασφαλίσει επομένως ότι το 
Natura 2000 θα μπορέσει να βρει την κατάλληλη χρηματοδότηση μέσα από τον μελλοντικό 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. 

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

- συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη 
προσεγγίσεων και μέσων καινοτόμου 
πολιτικής, 

- συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη 
προσεγγίσεων και μέσων καινοτόμου 
πολιτικής, αποδεικνύοντας την 
προστιθέμενη αξία τους για το 
περιβάλλον,

Αιτιολόγηση

Πρέπει οι προσεγγίσεις και τα μέσα που λαμβάνουν υποστήριξη να έχουν σαφή χρησιμότητα και 
ποιοτική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 17
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2, πέμπτο εδάφιο

- παροχή στήριξης για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, τη 

- παροχή στήριξης για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, τη 
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διεύρυνση της συμμετοχής των άμεσα 
ενδιαφερομένων - όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί 
μη κυβερνητικοί οργανισμοί - στις 
διαβουλεύσεις και την εφαρμογή 
πολιτικών.

διεύρυνση της συμμετοχής των άμεσα 
ενδιαφερομένων - όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί 
μη κυβερνητικοί οργανισμοί - στις 
διαβουλεύσεις και την εφαρμογή 
ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3, εδάφιο 1α (νέο)

- ευαισθητοποίηση ως προς τα 
πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης 
για τις τομεακές πολιτικές και κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο κατανόηση της έννοιας της 
αειφόρου ανάπτυξης,  

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες για τα πλεονεκτήματα του συνυπολογισμού της 
περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα 
για την συμβολή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής στην αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

- παροχή στήριξης για συνοδευτικά μέτρα 
(πληροφορίες, δράσεις επικοινωνίας και 
εκστρατείες, διασκέψεις, κ.λπ.).

- παροχή στήριξης για συνοδευτικά μέτρα 
(πληροφορίες, δράσεις επικοινωνίας και 
εκστρατείες, διασκέψεις, κ.λπ.) που θα 
προσφέρουν μια Ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, οι υποστηριζόμενες δράσεις θα πρέπει να 
εστιαστούν σε προτεραιότητες και να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)
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2α.   Οι κοινοτικές επιδοτήσεις για τη 
διαχείριση των τόπων Natura 2000 θα 
λάβουν μορφή συγχρηματοδότησης.  Η 
συγχρηματοδότηση των δαπανών που 
συνδέονται με τη διαχείριση των τόπων 
αυτών ανέρχεται στα 50 % και μέχρι 
ανωτάτου ορίου 75%. Τα ειδικά κριτήρια 
για τους επιλέξιμους για οικονομική 
συνδρομή υψηλότερη του 50% τόπους 
καθορίζονται στα πολυετή προγράμματα. 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 των οδηγιών περί πτηνών και οικοτόπων που διέπουν το δίκτυο Natura 2000, 
προβλέπει συγχρηματοδότηση κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και για τα άλλα 
ταμεία, η συγχρηματοδότηση αυτή είναι 50% και δεν μπορεί να υπερβεί το 75%.

Τροπολογία 21
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1.  Η χρηματοδότηση παρέχεται για την 
στήριξη πολυετών στρατηγικών 
προγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί από 
την Επιτροπή. Τα προγράμματα αυτά θα 
ορίζουν τους κύριους στόχους, τους τομείς 
προτεραιότητας δράσης, τους τύπους 
δράσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
από την κοινοτική χρηματοδότηση σε 
σχέση προς τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 1 και ενδέχεται,
στο βαθμό του δυνατού, να
περιλαμβάνουν ενδεικτικές εκτιμήσεις 
χρηματοδότησης.

1.  Η χρηματοδότηση παρέχεται για την 
στήριξη πολυετών στρατηγικών 
προγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί από 
την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα 
προγράμματα αυτά θα ορίζουν τους 
κύριους στόχους, τους τομείς 
προτεραιότητας δράσης, τους τύπους 
δράσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
από την κοινοτική χρηματοδότηση σε
σχέση προς τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 1 και θα
περιλαμβάνουν εκτιμήσεις 
χρηματοδότησης.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  μοναδικό κοινοτικό όργανο άμεσα αντιπροσωπευτικό των 
Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να μπορεί να ελέγχει και να παρεμβαίνει στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται για τα πολυετή στρατηγικά προγράμματα του LIFE+.
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Τροπολογία 22
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Τα πολυετή προγράμματα εγκρίνονται 
βάσει της διαδικασίας του άρθρου 251 
της Συνθήκης ΕΚ.    

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  μοναδικό κοινοτικό όργανο άμεσα αντιπροσωπευτικό των 
Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να μπορεί να ελέγχει και να παρεμβαίνει στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται για τα πολυετή στρατηγικά προγράμματα του LIFE+.

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3.  Τα πολυετή και ετήσια προγράμματα 
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που ορίζονται στο άρθρο 12. Εάν καταστεί 
αναγκαίο από τις περιστάσεις, τα πολυετή 
και ετήσια προγράμματα είναι δυνατό να 
τροποποιούνται κατά την περίοδο 
εφαρμογής τους, με βάση τις ίδιες 
διαδικασίες.

3.  Τα ετήσια προγράμματα εγκρίνονται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται 
στο άρθρο 12. Εάν καταστεί αναγκαίο από 
τις περιστάσεις, τα πολυετή και ετήσια 
προγράμματα είναι δυνατό να 
τροποποιούνται κατά την περίοδο 
εφαρμογής τους, με βάση τις ίδιες 
διαδικασίες.

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία 22.

Τροπολογία 24
Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα)

3α.   Θα προσφερθεί χρηματοδότηση για 
την υποστήριξη των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
πρωταρχικά στον τομέα της προστασίας 
και της αξιοποίησης του περιβάλλοντος 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των 
επιδοτήσεων που χορηγούνται σε ετήσια 
ή πολυετή βάση σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του ( νέου ) παραρτήματος 3α. 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν επιτρέπει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν κάποια 
εγγύηση ως προς την οικονομική υποστήριξη σην οποία μπορούν θεμιτά να ελπίζουν λόγω του 
ενεργού ρόλου τους στον καθορισμό και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών. Η 
παράγραφος αυτή επιτρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί η αρχή της επιχορήγησης μέσω του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ και ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη να συνυπολογισθεί στην 
χορηγούμενη επιχορήγηση η τελευταία ( 10 νέα κράτη μέλη ) και η μελλοντική ( Ρουμανία,  
Βουλγαρία σε πρώτη φάση ) διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 25
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
αναθέσει μέρος της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού σε εθνικούς δημόσιους 
οργανισμούς ή σε οντότητες ιδιωτικού 
δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια 
υπηρεσία με βάση τις διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 54, παράγραφος 2 
στοιχείο (γ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, σύμφωνα με τα κριτήρια 
επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα 3.

2.  Εξαιρουμένης της επιλογής επιλέξιμων 
για χρηματοδότηση από το LIFE+ 
σχεδίων, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να αναθέσει μέρος της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε 
εθνικούς ή περιφερειακούς δημόσιους 
οργανισμούς ή σε οντότητες ιδιωτικού 
δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια 
υπηρεσία με βάση τις διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 54, παράγραφος 2 
στοιχείο (γ) του δημοσιονομικού 
κανονισμού, σύμφωνα με τα κριτήρια 
επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα 3. 
Πάντως, η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη 
για την παρακολούθηση, την επικύρωση 
και την αξιολόγησή του, που θα αποτελεί 
αντικείμενο ανακοίνωσης προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο επί της επιλογής των επιλέξιμων για 
χρηματοδότηση από το LIFE+ σχεδίων, διότι εάν τα κράτη μέλη κληρονομήσουν αυτό το 
δικαίωμα επιλογής, τότε δεν θα υπάρξει καμία εγγύηση ως προς την Ευρωπαϊκή διάσταση των 
σχεδίων, ούτε ως προς την αναγκαία ίση μεταχείριση των υποψηφίων δικαιούχων που 
προέρχονται από τα διάφορα κράτη μέλη της Ευρώπης. Αφετέρου, θα ήταν λογικό να 
αξιοποιηθούν η εμπειρία και οι δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί στην Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χάρη στα προηγούμενα προγράμματα. Η προσθήκη 
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της λέξης «περιφερειακούς» παραπέμπει στην ανάγκη συνυπολογισμού των διαφόρων 
εσωτερικών δομών των ευρωπαϊκών κρατών. Πρέπει να επιτραπεί στις περιφερειακές αρχές να 
συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, εδάφιο -1 (νέο)

- ιδιοκτήτες και διαχειριστές τόπων του 
Natura 2000,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει να ενσωματωθεί η χρηματοδότηση του Natura 2000 στο 
πρόγραμμα LIFE+,  με τη διευκρίνιση ότι οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των τόπων Natura 
2000 μπορούν κι αυτοί επίσης να λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Τροπολογία 27
Άρθρο 8, παράγραφος 1α (νέα)

1α. η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί 
για τη διασφάλιση του συντονισμού από 
τη φάση του σχεδιασμού μέχρι την φάση 
της εφαρμογής, μεταξύ των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και της 
χρήσης των κονδυλίων του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+, των 
διαρθρωτικών ταμείων,  των 
Ευρωπαϊκών Γεωργικών Ταμείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.  

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να φροντίσει ώστε οι χρηματοδοτήσεις που είναι προσπελάσιμες μέσω του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ να συντονίζονται με τις χρηματοδοτήσεις των λοιπών 
προσπελάσιμων διαρθρωτικών ταμείων. Τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να μην υπάρχουν 
επικαλύψεις.

Τροπολογία 28
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Άρθρο 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση του παρόντος μέσου 
καθορίζεται σε 2.190 εκατομμύρια ευρώ 
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2007 
μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2013 (επτά έτη).

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
υλοποίηση του παρόντος μέσου 
καθορίζεται σε 23.190 εκατομμύρια ευρώ 
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2007 
μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2013 (επτά έτη).

Αιτιολόγηση

Στην ανακοίνωσή της για την χρηματοδότηση του Natura 2000, η Επιτροπή είχε εκτιμήσει τις 
ανάγκες του δικτύου Natura 2000 σε 6,1 δις ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 3 δις στο πλαίσιο 
της συγχρηματοδότησης.  Δεδομένου ότι η περίοδος προγραμματισμού του νέου χρηματοδοτικού 
μέσου LIFE+ είναι επταετής, οι ανάγκες του Natura 2000 για την περίοδο 2007-2013 θα είναι 
επομένως 21 δις ευρώ, στα οποία προσθέτουμε την τρέχουσα επιχορήγηση για να φτάσουμε στο 
συνολικό ποσόν των 23,190 δις ευρώ. Έστω κι αν αυτή η εκτίμηση των δαπανών λειτουργίας 
του δικτύου Natura 2000 κινδυνεύει να αποδειχθεί πολύ χαμηλή, το προτεινόμενο ποσόν 
στηρίζεται στις αναγνωρισμένες από την Επιτροπή ανάγκες της διαχείρισης των 
προστατευομένων τόπων του Natura 2000.

Τροπολογία 29
Άρθρο 9, παράγραφος 3

3.  Η ενδεικτική κατανομή της 
χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των δύο
σκελών του LIFE+ δίδεται στο παράρτημα 
2.

3.  Η ενδεικτική κατανομή της 
χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των 
τριών σκελών του LIFE+ δίδεται στο 
παράρτημα 2.

Αιτιολόγηση

Βλ. την τροπολογία 35.

Τροπολογία 30
Άρθρο 9, παράγραφος 3α (νέα)

3α.  Ο ετήσιος προϋπολογισμός για την 
υποστήριξη των περιβαλλοντικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων θα αυξάνεται 
σταδιακά με βάση τον προϋπολογισμό του 
2005.  
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Λόγω της απαίτησης να συμβάλλουν και να ασκούν κριτική οι μη κυβερνητικές οργανώσεις σε 
ένα όλο και μεγαλύτερο φάσμα τομέων πολιτικής και λόγω της αύξησης του αριθμού των 
επιλέξιμων μη κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων εξαιτίας των προηγούμενων και των 
μελλοντικών διευρύνσεων, το συνολικό ποσόν για την στήριξη των περιβαλλοντικών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
συνεχίσει να αυξάνεται.

Τροπολογία 31
Άρθρο 13, υποπαράγραφος 3

Η τελική αξιολογήση διενεργείται το 
αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη του 
προγράμματος και διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Η τελική αξιολογήση διενεργείται το 
αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη του 
προγράμματος. Η ενδιάμεση και η τελική 
αξιολόγηση διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  μοναδικό κοινοτικό όργανο άμεσα αντιπροσωπευτικό των 
Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να μπορεί να ελέγχει και να παρεμβαίνει στις αξιολογήσεις των 
πολυετών στρατηγικών προγραμμάτων του LIFE+.

Τροπολογία 32
Παράρτημα 1, σημείο 1

Γα τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 
1 είναι δυνατό να προβλέπεται η 
χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, προς 
στήριξη της υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων του 6ου Προγράμματος 
δράσης για το περιβάλλον, συγκεκριμένα:

Γα τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 
1 θα παρέχεται χρηματοδότηση για τη 
διαχείριση των τόπων Natura 2000 στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση,  για την προαγωγή 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται πρωταρχικά στον 
τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος 
και προς στήριξη της υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων του 6ου Προγράμματος 
δράσης για το περιβάλλον, συγκεκριμένα:
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Ενσωμάτωση της διαχείρισης του Natura 2000 και  χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στο πλαίσιο του LIFE+.

Τροπολογία 33
Παράρτημα 1, σημείο 1, δεύτερο εδάφιο

- φύση και βιοποικιλότητα: 
συμπεριλαμβάνεται το δίκτυο NATURA 
2000 (συμπληρωματικό αλλά μη 
επικαλυπτόμενο με τα μέσα για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου και την πολιτική 
συνοχής), καινοτόμες προσεγγίσεις για τη 
διαχείριση τόπων και τον σχεδιασμό και το 
κόστος διαχείρισης ορισμένων τόπων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται νέοι τόποι ή 
εκείνοι που δεν καλύπτονται από άλλες 
διατάξεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ή 
του Ταμείου για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου· η αντιστροφή της υποχώρησης 
της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 και η 
παρακολούθηση των δασών και των 
περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην 
Κοινότητα, καθώς και τα μέτρα πρόληψης 
πυρκαγιών των δασών.

- φύση και βιοποικιλότητα: 
συμπεριλαμβάνεται το δίκτυο NATURA 
2000, καινοτόμες προσεγγίσεις για τη 
διαχείριση τόπων και τον σχεδιασμό, την 
επίβλεψη του βαθμού συντήρησής τους,  
τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και 
εφαρμογής σχεδίων δράσης υπέρ 
συγκεκριμένων ειδών, η αντιστροφή της 
υποχώρησης της βιοποικιλότητας μέχρι το 
2010 και η παρακολούθηση των δασών και 
των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων 
στην Κοινότητα, καθώς και τα μέτρα 
πρόληψης πυρκαγιών των δασών.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει να καλυφθεί η χρηματοδότηση της διαχείρισης του Natura 2000 από 
άλλο σκέλος του LIFE+ (τροπολογία 15), το δε ανωτέρω εδάφιο να αφορά τη συνέχιση τυπικών 
δραστηριοτήτων LIFE Natura, όπως για παράδειγμα εφαρμογή σχεδίων και καινοτόμες 
δράσεις.

Τροπολογία 34
Παράρτημα 1, σημείο 2, εδάφιο -1 (νέο)

- οικονομική τιθάσευση και μέτρα 
σωστής διαχείρισης των τόπων Natura 
2000   
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Ενσωμάτωση της διαχείρισης του Natura 2000 στο LIFE+.

Τροπολογία 35
Παράρτημα 2

Η ενδεικτική κατανομή των πόρων στα δύο 
σκέλη του LIFE + είναι η εξής:

Η ενδεικτική κατανομή των πόρων στα δύο 
σκέλη του LIFE + είναι η εξής:

Διαχείριση των τόπων Natura 2000 
LIFE+: 90%

LIFE + Υλοποίηση και διακυβέρνηση: 
75-80%

LIFE + Υλοποίηση και διακυβέρνηση: 

7,5-8%
LIFE + Πληροφόρηση και επικοινωνία:
20-25%

LIFE + Πληροφόρηση και επικοινωνία:
2-2,5%

Αιτιολόγηση

Λόγω του ποσού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης του δικτύου 
Natura 2000,  πρέπει το 90% περίπου των διαθέσιμων πόρων να δοθεί στο πρώτο σκέλος 
«διαχείριση του δικτύου Natura 2000».

Τροπολογία 36
Παράρτημα 3, παράγραφος 3

Αυτές οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί (στο 
εξής "εθνικοί οργανισμοί") ορίζονται από 
την Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη 
μέλη, ή από κράτος μέλος, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 
στοιχείο (γ) και του άρθρου 56 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου και των 
άρθρων 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής.

Αυτές οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί (στο 
εξής "εθνικοί ή περιφερειακοί
οργανισμοί") ορίζονται από την Επιτροπή 
σε συμφωνία με τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 
στοιχείο (γ) και του άρθρου 56 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου και των 
άρθρων 38 και 39 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής.
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Η προσθήκη της λέξης «περιφερειακές» θυμίζει την ανάγκη συνυπολογισμού των διαφορετικών 
εσωτερικών δομών των ευρωπαϊκών κρατών. Πρέπει να επιτραπεί στις περιφερειακές αρχές να 
συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού, διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος 
LIFE+.

Τροπολογία 37
Παράρτημα 3, παράγραφος 5, εισαγωγική πρόταση

Για να ορίζονται αυτοί οι εθνικοί 
οργανισμοί πρέπει να πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Για να ορίζονται αυτοί οι εθνικοί ή 
περιφερειακοί οργανισμοί πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της λέξης «περιφερειακές» θυμίζει την ανάγκη συνυπολογισμού των διαφορετικών 
εσωτερικών δομών των ευρωπαϊκών κρατών.

Τροπολογία 38
Παράρτημα 3, παράγραφος 6

Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με κάθε 
εθνικό οργανισμό, δυνάμει του άρθρου 41 
των κανόνων εφαρμογής (του 
δημοσιονομικού κανονισμού), στην οποία 
καθορίζονται λεπτομερώς διατάξεις που 
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό των 
καθηκόντων, τους κανόνες υποβολής 
εκθέσεων, την οριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων και τις ρυθμίσεις για τον 
έλεγχο. Οι οργανισμοί πρέπει να πληρούν 
τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης 
μεταχείρισης και της αποφυγής της 
αλληλεπικαλυπτόμενης χρηματοδότησης 
με άλλες πηγές της Κοινότητας, καθώς και 
την υποχρέωση να παρακολουθούν τα έργα 
και να ανακτούν οποιαδήποτε κονδύλια 
πρέπει να επιστραφούν από τους 
δικαιούχους

Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με κάθε 
εθνικό ή περιφερειακό οργανισμό, δυνάμει 
του άρθρου 41 των κανόνων εφαρμογής 
(του δημοσιονομικού κανονισμού), στην 
οποία καθορίζονται λεπτομερώς διατάξεις 
που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό 
των καθηκόντων, τους κανόνες υποβολής 
εκθέσεων, την οριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων και τις ρυθμίσεις για τον 
έλεγχο. Οι οργανισμοί πρέπει να πληρούν 
τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης 
μεταχείρισης και της αποφυγής της 
αλληλεπικαλυπτόμενης χρηματοδότησης 
με άλλες πηγές της Κοινότητας, καθώς και 
την υποχρέωση να παρακολουθούν τα έργα
και να ανακτούν οποιαδήποτε κονδύλια 
πρέπει να επιστραφούν από τους 
δικαιούχους
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Η προσθήκη της λέξης «περιφερειακές» θυμίζει την ανάγκη συνυπολογισμού των διαφορετικών 
εσωτερικών δομών των ευρωπαϊκών κρατών.

Τροπολογία 39
Παράρτημα 3α (νέο)

Άρθρο 3α
Υποστήριξη μη κυβερνητικών 

οργανώσεων που έχουν ως πρωταρχικό 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

Το Life + συγχρηματοδοτεί επιχορηγήσεις 
λειτουργίας ή δράσης μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που έχουν ως πρωταρχικό 
στόχο την προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για να είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση, 
μια ΜΚΟ πρέπει να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:
- πρέπει να είναι ανεξάρτητο και μη 
κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με 
πρωταρχικό σκοπό την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος για το κοινό 
όφελος και για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης,
- πρέπει να είναι ενεργός σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είτε μόνη είτε υπό μορφή 
σύμπραξης με δομή (μέλη) και 
δραστηριότητες που να καλύπτουν 
τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές χώρες,
- πρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και 
νομοθεσίας.
Η ευθύνη διαχείρισης των επιχορηγήσεων 
λειτουργίας των ΜΚΟ δεν μεταβιβάζεται 
σε εθνικό επίπεδο. Τα πολυετή 
στρατηγικά προγράμματα καθορίζουν 
λεπτομερείς προϋποθέσεις για τις 
επιχορηγήσεις λειτουργίας.
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Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ παίζουν βασικό ρόλο στη διασύνδεση των κοινοτικών οργάνων με 
την κοινή γνώμη, συμβάλλοντας έτσι στη χρηστή περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επιρροής τους, ο νέος κανονισμός θα πρέπει να 
ορίζει ένα προβλέψιμο πολυετές πλαίσιο για τις εν λόγω οργανώσεις (μη παραβλαπτομένου του 
δικαιώματος της Επιτροπής να αξιολογεί την κάθε οργάνωση βάσει των επιδόσεών της και της 
ποιότητας των σχεδίων της). Η υποστήριξη των ΜΚΟ θα πρέπει να συνδέεται σαφώς με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές, και γι΄ αυτό ο συγκεκριμένος τύπος δραστηριοτήτων δεν προσφέρεται για 
αποκέντρωση.
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Το Life+ ή η νέα δημοσιονομική πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος

Το θέμα του Life+ ξεπερνάει το επίπεδο του απλού χρηματοδοτικού μέσου, όπως αυτό 
παρουσιάζεται. Δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις άλλες υπό συζήτηση πολιτικές, είτε 
πρόκειται για τους κανονισμούς του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Ταμείου Συνοχής 
είτε για τον Στόχο 2, τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα για τις καινοτόμες τεχνολογίες, τη 
νέα πολιτική καλής γειτονίας ή βεβαίως τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τη στιγμή όπου οι δημοσιονομικές προοπτικές επαναπροσδιορίζονται για μια περίοδο 7 ετών 
(από το 2007 έως το 2013), πρέπει να έχουμε μια συνολική θεώρηση του τμήματος εκείνου 
του κοινοτικού προϋπολογισμού που είναι αφιερωμένο στο περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν οι 
διάφορες επιτροπές να διασταυρώσουν τις απόψεις τους, ώστε να διασφαλίσουν τη συνοχή 
του μελλοντικού προϋπολογισμού και να υλοποιήσουν τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχει 
θέσει στον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνολική αυτή θεώρηση είναι ακόμη πιο 
σημαντική εάν σκεφθούμε ότι και οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι φιλόδοξοι.

Ενώ το περιβάλλον για καιρό ήταν σε μετωπική αντιπαράθεση με άλλες πολιτικές (γεωργική 
και περιφερειακής ανάπτυξης κυρίως), που αποτελούσαν αιτία σημαντικής υποβάθμισης των 
φυσικών πόρων, σήμερα οι τομεακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνουν ή 
οφείλουν να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διάσταση. Έτσι, ορισμένα περιβαλλοντικά 
επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και από το Ταμείο 
Συνοχής (διαχείριση νερού κλπ.).

Αλλά η ενσωμάτωση είναι ανεπαρκής: για να καλυφθεί η ιδιαιτερότητα όλων των στόχων 
που έχουν τεθεί στο περίπλοκο, εκτεταμένο και διατομεακό ζήτημα του περιβάλλοντος, 
δημιουργήθηκε το 1992 το χρηματοδοτικό μέσον Life. Αποτελεί αναμφισβήτητα το 
κυριότερο μέσον προαγωγής φιλοπεριβαλλοντικών σχεδίων, αν και κάποιες περιβαλλοντικές 
πολιτικές αποτέλεσαν αντικείμενο ειδικών πολιτικών, με περιορισμένο προϋπολογισμό, όπως 
τα προγράμματα Urban, Στήριξη ΜΚΟ, Forest focus ή Θαλάσσια Ρύπανση.

Το χρηματοδοτικό μέσον Life γνώρισε τρεις περιόδους. Η τελευταία –Life III – ήταν 
υποδιαιρεμένη σε τρία κεφάλαια:

- Life Φύση για τις δράσεις υπέρ της προστασίας της Φύσης,
- Life  Περιβάλλον για τα καινοτόμα σχέδια βελτίωσης του περιβάλλοντος,
- Life Τρίτες χώρες για τη στήριξη σχεδίων αειφόρου ανάπτυξης σε τρίτες χώρες.

Το Life επέτρεψε την εφαρμογή αξιόλογων από κάθε άποψη σχεδίων, παρά το χαμηλό ύψος 
των σχετικών προϋπολογισμών. Με το Life Περιβάλλον για παράδειγμα, εφαρμόσθηκαν 
πιλοτικά σχέδια για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας (εξοικονόμηση ενέργειας, 
διαχείριση αποβλήτων, καινοτόμες τεχνικές επιχειρήσεων κλπ.).

Το Life Φύση είναι εκείνο που απέδωσε τα πιο αισθητά αποτελέσματα, χρησιμεύοντας ως 
αφετηρία για την επιλογή και διαχείριση τόπων Natura 2000. Να θυμίσουμε ότι η ταξινόμηση 
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των τόπων Natura 2000 δεν ήταν εύκολη υπόθεση, με την καθυστέρηση στην έναρξη 
λειτουργίας του δικτύου εξ αιτίας των κρατών μελών που αρνούνταν να παραδεχθούν τα 
πλεονεκτήματα του Natura 2000. Εκεί όμως όπου εφαρμόσθηκαν τα σχέδια, το Natura 2000 
απέδειξε την αποφασιστική συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη.

Οι προοπτικές του Life+ για την περίοδο 2007-2013 

Το ερώτημα που τίθεται σήμερα, είναι εκείνο της χρηματοδότησης των περιβαλλοντικών 
πολιτικών της ΕΕ. Στην πρότασή της, η Επιτροπή διατηρεί το Life+ σαν ειδικό 
περιβαλλοντικό χρηματοδοτικό μέσον, και οφείλουμε να το επικροτήσουμε. Το Life 
παρέμεινε μέχρι σήμερα το μόνο χρηματοδοτικό μέσον που συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικών πολιτικών και νομοθεσιών της ΕΕ.

Όμως, απέναντι στο προτεινόμενο από την Επιτροπή σχέδιο κανονισμού, οι στόχοι και το 
περιεχόμενο του Life+ μας αφήνουν αμήχανους. Η αοριστία, η ασάφεια, η απουσία ορισμών 
επί ζητημάτων θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που 
θέτουν οι στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης, του Γκαίτεμποργκ, διαφύλαξης της 
βιοποικιλότητας, αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, μας υποχρεώνουν να θέσουμε το 
ερώτημα του ποιές είναι οι πραγματικές φιλοδοξίες της Επιτροπής.

Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης : ποιές εγγυήσεις για το 
περιβάλλον ;

Για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, η Επιτροπή επέλεξε την ενοποίηση ως 
κινητήριο μοχλό του προϋπολογισμού, αφήνοντας έτσι την ευθύνη της επιλογής και της 
εφαρμογής των σχεδίων σε άλλους, που δεν έχουν αναγκαστικά την απαραίτητη 
περιβαλλοντική ευαισθησία και εμπειρία.

Η πρόταση της Επιτροπής, έτσι όπως εξαγγέλλεται στο Life+, δείχνει ότι η Επιτροπή 
παραιτείται της αρμοδιότητάς της σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών πολιτικών, την οποία μεταβιβάζει στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτείνει 
μια περιβαλλοντική Ευρώπη «αλά καρτ» που αφήνει κάθε ελευθερία στα κράτη μέλη της ΕΕ 
να επιλέγουν ποιές δράσεις θα υλοποιήσουν με κοινοτική συγχρηματοδότηση.

Αυτή η μεταβίβαση αρμοδιότητας αρνείται το προφανές, ότι δηλαδή οποιαδήποτε 
περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να χαράσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι το 
περιβάλλον δεν δεσμεύεται από σύνορα. Αυτή η μεταβίβαση αρμοδιότητας επομένως δεν 
είναι αποδεκτή: θα οδηγούσε στην καταστροφή της συνολικής συνοχής των περιβαλλοντικών 
πολιτικών της Ένωσης.

Το Life+ θα καλύψει κατά κύριο λόγο τα μέτρα στήριξης της περιβαλλοντικής πολιτικής, 
εστιαζόμενο σε δυο τομείς: «εφαρμογή και διακυβέρνηση»  και «ενημέρωση και 
επικοινωνία». Τα αριθμητικά στοιχεία μας αφήνουν άναυδους, όταν γνωρίζουμε ποιες είναι οι 
ανάγκες για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ένωση (μείζον πρόβλημα της 
κλιματικής αλλαγής, πολιτικές διαχείρισης νερού συνδεδεμένες με την οδηγία-πλαίσιο που θα 
απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις).
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Ελλείψει επαρκών πιστώσεων, η Επιτροπή «ποντάρει» στην ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές. Ελπίζει, μέσω των άλλων πολιτικών της 
Ένωσης, που έχουν καλή χρηματοδότηση, να εξασφαλίσει την εφαρμογή της στρατηγικής της 
αειφόρου ανάπτυξης και της στρατηγικής της Λισαβώνας με μια έντονη περιβαλλοντική 
χροιά, χωρίς να παραθέτει κανένα αριθμητικό στοιχείο. Χωρίς εγγυήσεις, η διατομεακή αυτή 
πρόταση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Natura 2000 

Το δεύτερο μειονέκτημα της πρότασης αφορά ασφαλώς τη χρηματοδοτική αποσιώπηση της 
διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 κατά την περίοδο 2007-2013. Και τούτο, τη στιγμή 
ακριβώς που η Ομάδα Εργασίας για το άρθρο 8 της Οδηγίας περί οικοτόπων τόνισε στην 
έκθεσή της ότι «η Οδηγία περί οικοτόπων και το πρόγραμμα Natura 2000 έχουν αποκτήσει 
στρατηγική σπουδαιότητα (…) και αναγνωρίζονται σήμερα ως τα κυριότερα κοινοτικά μέσα 
που είναι ικανά να επιτύχουν την υλοποίηση του νέου παγκόσμιου και κοινοτικού στόχου της 
ανάσχεσης της μείωσης της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010».

Η «ενσωματωμένη» θεώρηση την οποία προτείνει η Επιτροπή για το Natura 2000 θα 
μπορούσε να γίνει αποδεκτή με μια κοινοτική πολιτική που θα είχε εγγράψει ρητά και 
επακριβώς στο κείμενο και στα δημοσιονομικά κονδύλια των διαρθρωτικών πολιτικών την 
κάλυψη της διαχείρισης των τόπων Natura 2000.

Στην Ανακοίνωσή της για τη χρηματοδότηση του Natura 2000, η Επιτροπή παραδέχεται το 
κόστος διαχείρισης του Natura 2000 σε 6,1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 5 δις για τα 15 
«παλαιά»  κράτη μέλη και το 1 δις για τα 10 «νέα» κράτη μέλη. Σύμφωνα με τις 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι εκτιμήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο το ήμισυ των 
πραγματικών επενδύσεων που απαιτούνται για την διαχείριση αυτή καθαυτή των τόπων 
Natura 2000. Το ποσόν των 6,1 δις ευρώ πρέπει συνεπώς να θεωρηθεί ως ένα απολύτως 
ελάχιστο ποσόν.

Αυτές οι ανάγκες όμως, εκ των οποίων οι μισές βαρύνουν τα κράτη μέλη, δεν εγγράφονται σε 
κανένα κονδύλι του προϋπολογισμού, ούτε ως ποσοστιαίο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων, τα οποία οφείλουν εντούτοις, σύμφωνα με την Επιτροπή, να τις καλύψουν. Η 
Ομάδα Εργασίας του άρθρου 8 της Οδηγίας περί οικοτόπων το επιβεβαιώνει: "η Επιτροπή 
παραμέλησε τελείως τη βασική προϋπόθεση της επιλογής των Διαρθρωτικών Ταμείων να 
συμπεριλάβουν στα Ταμεία FEADER (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης), 
FEDER (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και FSE (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) ειδική ρήτρα που να τα υποχρεώνει να στηρίζουν την καλή διαχείριση του Natura 
2000". 

Επί πλέον, για να δόσουν ενισχύσεις τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι 
προς χρηματοδότηση δράσεις θα έχουν επωφελείς επιπτώσεις στην οικονομία και στα 
κοινωνικά, πράγμα που σημαίνει ότι η διαχείριση των φυσικών τοπίων, των ελών, των 
δασών, των ασβεστολιθικών λιβαδιών ή η προστασία των ειδών δεν θα περιλαμβάνονται στα 
κριτήρια επιχορήγησης.

Εξ ίσου δύσκολο θα είναι να συμμετάσχει το Natura 2000 στις ενισχύσεις που προορίζονται 
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για την αγροτική ανάπτυξη, μια και η στήριξη των αγροτών επίσης συνιστά προτεραιότητα. 
Στην πράξη, κανένα ποσόν δεν αναφέρθηκε, για να μην τρομάξει κανένας από τους εταίρους. 
Όμως, με αυτή την αδιαφάνεια, οι διαχειριστές του Natura 2000 θα χρειαστεί να δώσουν 
μεταξύ τους μια βουβή μάχη. Αλλά δεν είναι ούτε επιθυμητό ούτε και παραδεκτό να 
προκαλέσουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην προστασία της βιοποικιλότητας και στις 
άλλες πολιτικές της Ένωσης.

Η εισηγήτριά σας δεν απέχει πολύ από το συμπέρασμα ότι η αρχή της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στις άλλες πολιτικές θα αποδειχθεί πηγή ανταγωνισμών και ότι 
το περιβάλλον, ο αιώνιος φτωχός συγγενής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, και ειδικότερα 
το πρόγραμμα Natura 2000, θα λάβουν στην πράξη αμελητέους οικονομικούς πόρους.

Στην Επιτροπή λοιπόν πρέπει να ανήκει η ευθύνη της εφαρμογής του Natura 2000 και της 
προστασίας της βιοποικιλότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και 
με βαθμό προτεραιότητας. Αποκρύπτοντας έτσι όπως το κάνει το ζήτημα της 
συγχρηματοδότησης του Natura 2000, η Επιτροπή υποσκάπτει την εφαρμογή του. Χωρίς 
ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, κινδυνεύει ολόκληρος ο μηχανισμός που -συχνά με 
δυσκολίες - δημιουργήθηκε. Και το Natura 2000 θα καταλήξει ένα όμορφο νεκρό 
νεογέννητο!

Προτάσεις της εισηγήτριας

Επειδή ακριβώς αυτές οι λύσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυώνται τη 
χρηματοδότηση, η εισηγήτριά σας ενσωμάτωσε το κόστος εφαρμογής του Natura 2000 στο 
χρηματοδοτικό μέσον Life+, επαναφέροντας το σκέλος "LIFE + Διαχείριση δικτύου Natura 
2000" και θέτοντας την Επιτροπή και το Συμβούλιο ενώπιον των ευθυνών τους.

Λόγω της ανάγκης διασφάλισης στις περιβαλλοντικές οργανώσεις ενός προβλέψιμου 
πολυετούς πλαισίου, η εισηγήτριά σας εισήγαγε επίσης διατάξεις που αποβλέπουν στην 
κατοχύρωση ενός συγκεκριμένου επιπέδου χρηματοδότησης για τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ 
που συμμετέχουν στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η εισηγήτριά σας προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής να συζητήσουν με πιο ενδελεχή τρόπο 
την ανάγκη ειδικής οικονομικής επιχορήγησης για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
φύση και τη βιοποικιλότητα, δεδομένης της σημασίας και της επιτυχίας του προηγουμένου 
προγράμματος LIFE Nature.


