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Τροπολογία  11 

Angelo Ciocca 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως 

στόχο τη στήριξη κοινωνικά βιώσιμων 

έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή 

και το περιβάλλον και, ανάλογα με την 

περίπτωση, δράσεων μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε 

αυτήν. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

ενισχυθούν η συμβολή του προγράμματος 

στην επίτευξη των σκοπών και των 

στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, 

καθώς και οι προτεινόμενοι κλιματικοί 

και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 και ο 

μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από 

τις ανθρακούχες εκπομπές. 

(3) Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως 

στόχο τη στήριξη κοινωνικά βιώσιμων 

έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή 

και το περιβάλλον και, ανάλογα με την 

περίπτωση, δράσεων μετριασμού της 

κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε 

αυτήν. Συγκεκριμένα, πρέπει να 

ενισχυθούν η συμβολή του προγράμματος 

στην επίτευξη των σκοπών και ο 

μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από 

τις ανθρακούχες εκπομπές. 
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Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, 

αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της 

καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 

για εφαρμογή της Συμφωνίας του 

Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να 

ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να 

οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου το 25% 

των δαπανών του συνολικού 

προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε 

στόχους για το κλίμα18. Οι δράσεις βάσει 

του παρόντος προγράμματος αναμένεται 

ότι θα συνεισφέρουν κατά 60 % στο 

συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του 

προγράμματος για τους στόχους που 

αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ 

άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: 

i) 100 % για δαπάνες που αφορούν τις 

σιδηροδρομικές υποδομές, τα εναλλακτικά 

καύσιμα, τις καθαρές αστικές 

συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές 

CO2 από τις μεταφορές και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ii) 40 % για 

την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις 

πολυτροπικές μεταφορές και τις υποδομές 

φυσικού αερίου - εφόσον καταστεί δυνατή 

η αυξημένη παραγωγή υδρογόνου ή 

βιομεθανίου από ανανεώσιμη πηγή. 

(4) Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, 

αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της 

καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 

θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το 

κλίμα και να οδηγήσει σε επίτευξη του 

στόχου το 25% των δαπανών του 

συνολικού προϋπολογισμού να 

κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα18. Οι 

δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος 

αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν στους 

στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, 

μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες 

του Ρίο: i) 100 % για δαπάνες που 

αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, τα 

εναλλακτικά καύσιμα, τις καθαρές αστικές 

συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές 

CO2 από τις μεταφορές και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ii) 40 % για 

την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις 

πολυτροπικές μεταφορές και τις υποδομές 

φυσικού αερίου - εφόσον καταστεί δυνατή 

η αυξημένη παραγωγή υδρογόνου ή 

βιομεθανίου από ανανεώσιμη πηγή. 

Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 

τη διάρκεια της εκπόνησης και της 

εκτέλεσης του προγράμματος και θα 

επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών 

διαδικασιών αξιολόγησης και 

επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι 

υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες 
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Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά 

τη διάρκεια της εκπόνησης και της 

εκτέλεσης του προγράμματος και θα 

επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών 

διαδικασιών αξιολόγησης και 

επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι 

υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και για να 

διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο 

οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα 

προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα 

χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 

πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική 

αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες 

γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά 

τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα 

προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και για να 

διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο 

οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα 

προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα 

χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 

πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική 

αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες 

γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά 

τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες 

γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα 

προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την 

περίπτωση. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, σελίδα 13. 18 COM(2018) 321, σελίδα 13. 
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Τροπολογία  13 
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Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ένας σημαντικός στόχος του 

παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση 

των συνεργειών μεταξύ των τομέων των 

μεταφορών, της ενέργειας και του 

ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, το 

πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την 

έγκριση διατομεακών προγραμμάτων 

εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να 

έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία 

παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά 

τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη 

κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα. 

Πέραν αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να 

προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα 

να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες 

βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν 

άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή 

βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος 

της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ 

τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα 

κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των 

δράσεων. 

(6) Ένας σημαντικός στόχος του 

παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση 

των συνεργειών μεταξύ των τομέων των 

μεταφορών, της ενέργειας και του 

ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, το 

πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την 

έγκριση διατομεακών προγραμμάτων 

εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να 

έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία 

παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά 

τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη 

κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα 

και την τεχνική ουδετερότητα. Πέραν 

αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να 

προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα 

να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες 

βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν 

άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή 

βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος 

της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ 

τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα 

κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των 

δράσεων. 
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Τροπολογία  14 
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Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

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. 

(14) Μετά την κοινή ανακοίνωση του 

Νοεμβρίου 201724 σχετικά με τη βελτίωση 

της αμυντικής 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 αμυντικές 

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 αμυντικές μεταφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 

αναβαθμίσεων των υφιστάμενων 

υποδομών. Η χρηματοδότηση της Ένωσης 

για την υλοποίηση έργων υποδομών 

μεταφορών διττής, πολιτικής και 

στρατιωτικής, χρήσης θα πρέπει να 

εφαρμοσθεί μέσω του προγράμματος με 

βάση τα ειδικά προγράμματα εργασιών 

που καθορίζουν τις εφαρμοστέες 

απαιτήσεις, όπως ορίζονται βάσει του 
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σχεδίου δράσης. 
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Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Οι καινοτόμες τεχνολογίες στις 

υποδομές που επιτρέπουν τη μετάβαση σε 

συστήματα ενέργειας και κινητικότητα 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

βελτιώνουν την ασφάλεια εφοδιασμού 

είναι καίριας σημασίας βάσει του 

θεματολογίου της Ένωσης για την 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τής 

23ης Νοεμβρίου 2017 «Ανακοίνωση 

σχετικά με την ενίσχυση των ενεργειακών 

δικτύων της Ευρώπης»28, η Επιτροπή 

τόνισε ότι ο ρόλος του ηλεκτρισμού, στον 

οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 

αποτελούν το ήμισυ της 

ηλεκτροπαραγωγής έως το 2030, θα 

επιτρέπει όλο και περισσότερο την 

απαλλαγή των τομέων από τις 

ανθρακούχες εκπομπές που μέχρι σήμερα 

κυριαρχούνται από τα ορυκτά καύσιμα, 

όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η 

θέρμανση και η ψύξη, και ότι, κατά 

συνέπεια, η πολιτική για τις διευρωπαϊκές 

υποδομές ενέργειας εστιάζονται όλο και 

περισσότερο στις διασυνδέσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας, στην αποθήκευση 

ηλεκτρικής ενέργειας και σε έργα 

έξυπνων δικτύων. Για τη στήριξη των 

ενωσιακών στόχων απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, πρέπει να ληφθούν 

δεόντως υπόψη οι τεχνολογίες και τα έργα 

που συμβάλλουν στη μετάβαση σε 

(20) Οι καινοτόμες τεχνολογίες στις 

υποδομές που επιτρέπουν τη μετάβαση σε 

συστήματα ενέργειας και κινητικότητα 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 

βελτιώνουν την ασφάλεια εφοδιασμού 

είναι καίριας σημασίας βάσει του 

θεματολογίου της Ένωσης για την 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Για τη στήριξη των ενωσιακών στόχων 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 

τεχνολογίες και τα έργα που συμβάλλουν 

στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή θα 

έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού 

διασυνοριακών έξυπνων δικτύων, έργων 

καινοτόμου αποθήκευσης, καθώς και 

έργων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα, 

που θα χρηματοδοτηθούν βάσει του 

προγράμματος. 
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οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών. Η Επιτροπή θα έχει ως στόχο 

την αύξηση του αριθμού διασυνοριακών 

έξυπνων δικτύων, έργων καινοτόμου 

αποθήκευσης, καθώς και έργων μεταφοράς 

διοξειδίου του άνθρακα, που θα 

χρηματοδοτηθούν βάσει του 

προγράμματος. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Πέραν αυτού, με βάση την 

επιτυχία της πρωτοβουλίας WiFi4EU, το 

πρόγραμμα πρέπει να εξακολουθήσει να 

στηρίζει τη δωρεάν παροχή τοπικής 

ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής 

ποιότητας στα κέντρα του τοπικού 

δημόσιου βίου, καθώς και σε οντότητες με 

δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες 

αρχές και οι πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών, 

καθώς και σε υπαίθριους χώρους στους 

οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, 

ώστε να προωθηθεί το ψηφιακό όραμα της 

Ένωσης στις τοπικές κοινότητες. 

(25) Πέραν αυτού, το πρόγραμμα πρέπει 

να εξακολουθήσει να στηρίζει τη δωρεάν 

παροχή τοπικής ασύρματης 

συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας στα 

κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, καθώς 

και σε οντότητες με δημόσια αποστολή, 

όπως οι δημόσιες αρχές και οι πάροχοι 

δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και σε 

υπαίθριους χώρους στους οποίους έχει 

πρόσβαση το ευρύ κοινό, ώστε να 

προωθηθεί το ψηφιακό όραμα της Ένωσης 

στις τοπικές κοινότητες. 
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Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ 

στις ανάγκες στρατιωτικής 

κινητικότητας· 

ii) προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ 

στην αμυντική κινητικότητα για 

υποδομές μεταφορών διττής χρήσης· 

Or. en 
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(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έως 30.615.493.000 EUR για την 

επίτευξη των ειδικών στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχείο α), εκ των οποίων: 

α) 30.615.493.000 EUR για την 

επίτευξη των ειδικών στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχείο α), εκ των οποίων: 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) έως 8.650.000.000 EUR για τους 

ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εκ των 

οποίων ποσοστό έως 10 % για 

διασυνοριακά έργα στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

β) 8.650.000.000 EUR για τους 

ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εκ των 

οποίων ποσοστό έως 10 % για 

διασυνοριακά έργα στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έως 3.000.000.000 EUR για τους 

ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). 

γ) 3.000.000.000 EUR για τους 

ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). 
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