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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Μετά την κοινή ανακοίνωση του 

Νοεμβρίου 201724 σχετικά με τη βελτίωση 

της στρατιωτικής κινητικότητας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σχέδιο δράσης 

για τη στρατιωτική κινητικότητα που 

εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2018 από την 

Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας25, 

τονίσθηκε ότι η πολιτική όσον αφορά τις 

υποδομές μεταφορών προσφέρει σαφή 

ευκαιρία αύξησης των συνεργειών μεταξύ 

των αμυντικών αναγκών και του ΔΕΔ-Μ. 

Στο σχέδιο δράσης επισημαίνεται ότι, 

έως τα μέσα του 2018, το Συμβούλιο 

καλείται να εξετάσει και να επικυρώσει 

τις στρατιωτικές απαιτήσεις όσον αφορά 

τις υποδομές μεταφορών και ότι, έως το 

2019, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα 

προσδιορίσουν τα τμήματα του 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που 

είναι κατάλληλα για στρατιωτικές 

μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των 

απαραίτητων αναβαθμίσεων των 

υφιστάμενων υποδομών. Η 

χρηματοδότηση της Ένωσης για την 

υλοποίηση έργων διττής χρήσης θα 

πρέπει να εφαρμοσθεί μέσω του 

προγράμματος με βάση τα ειδικά 

προγράμματα εργασιών που καθορίζουν 

τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως 

ορίζονται βάσει του σχεδίου δράσης. 

διαγράφεται 
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25 JOIN(2018) 5  
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Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ 

στις ανάγκες στρατιωτικής 

κινητικότητας· 

διαγράφεται 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Όσον αφορά τα ποσά που 

μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, το 

30 % των ποσών αυτών θα διατεθεί 

απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη που είναι 

επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 

Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη 

χρηματοδότηση έργων υποδομών 

μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, κατά προτεραιότητα σε 

διασυνοριακά και ελλείποντες κρίκους. 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατά την 

επιλογή των επιλέξιμων για 

χρηματοδότηση έργων τηρούνται οι 

εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 

Συνοχής όσον αφορά το 70 % των 

μεταφερόμενων πόρων. Από την 1η 

Ιανουαρίου 2017, οι πόροι που 

μεταφέρονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι 

δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για έργο 

υποδομών στις μεταφορές, διατίθενται σε 

όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 

για τη χρηματοδότηση υποδομών στις 

μεταφορές σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. 

8. Όσον αφορά τα ποσά που 

μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, το 

40 % των ποσών αυτών θα διατεθεί 

απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη που είναι 

επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 

Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη 

χρηματοδότηση έργων υποδομών 

μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, κατά προτεραιότητα σε 

διασυνοριακά και ελλείποντες κρίκους. 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατά την 

επιλογή των επιλέξιμων για 

χρηματοδότηση έργων τηρούνται οι 

εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 

Συνοχής όσον αφορά το 60 % των 

μεταφερόμενων πόρων. Από την 1η 

Ιανουαρίου 2017, οι πόροι που 

μεταφέρονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι 

δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για έργο 

υποδομών στις μεταφορές, διατίθενται σε 

όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 

για τη χρηματοδότηση υποδομών στις 

μεταφορές σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Βάσει του ειδικού στόχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχείο α) σημείο ii): δράσεις ή 

συγκεκριμένες δραστηριότητες στο 

πλαίσιο δράσης που στηρίζουν υποδομές 

μεταφορών του δικτύου ΔΕΔ-Μ με σκοπό 

την προσαρμογή τους σε απαιτήσεις 

στρατιωτικής κινητικότητας, με στόχο να 

καταστεί εφικτή η διττή χρήση της 

υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς 

σκοπούς. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα – μέρος ΙΙ – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– 60 % για τις δράσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 

στοιχείο α): «Δράσεις για αποτελεσματικά 

και διασυνδεδεμένα δίκτυα»· 

– 80 % για τις δράσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 

στοιχείο α): «Δράσεις για αποτελεσματικά 

και διασυνδεδεμένα δίκτυα»· 

Or. en 
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Παράρτημα – μέρος ΙΙ – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– 40 % για τις δράσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 

στοιχείο β): «Δράσεις για έξυπνη, βιώσιμη 

και ασφαλή κινητικότητα χωρίς 

αποκλεισμούς». 

– 20 % για τις δράσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 

στοιχείο β): «Δράσεις για έξυπνη, βιώσιμη 

και ασφαλή κινητικότητα χωρίς 

αποκλεισμούς». 

Or. en 

 


