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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 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. 

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 

αμυντικής κινητικότητας, με στόχο να 

καταστεί εφικτή η διττή χρήση της 

υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς 

σκοπούς. 
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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 11 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα προγράμματα εργασιών κατά το 

άρθρο 19 επιτρέπεται να προβλέπουν ότι 

είναι επιλέξιμες μόνον προτάσεις που 

υποβάλλονται από ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη ή με τη συμφωνία των οικείων 

κρατών μελών, από διεθνείς οργανισμούς, 

κοινές επιχειρήσεις, ή δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή φορείς. 

5. Τα προγράμματα εργασιών κατά το 

άρθρο 19 επιτρέπεται να προβλέπουν ότι 

είναι επιλέξιμες μόνον προτάσεις που 

υποβάλλονται από ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη ή με τη συμφωνία των οικείων 

κρατών μελών, από διεθνείς οργανισμούς, 

κοινές επιχειρήσεις, ή δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή φορείς. Για την 

επιλεξιμότητα είναι απαραίτητη η 

συναίνεση των κρατών μελών. 
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Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Στον τομέα των μεταφορών, η 

αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα 

κριτήρια ανάθεσης κατά την παράγραφο 1 

διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι οι 

προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με 

τα σχέδια εργασιών για διαδρόμους και τις 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013 και ότι λαμβάνεται υπόψη η 

γνώμη του αρμόδιου Ευρωπαίου 

συντονιστή σύμφωνα με το άρθρο 45 

παράγραφος 8 του ιδίου κανονισμού. 

4. Στον τομέα των μεταφορών, η 

αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα 

κριτήρια ανάθεσης κατά την παράγραφο 1 

διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι οι 

προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με 

τα σχέδια εργασιών για διαδρόμους και τις 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013 και ότι λαμβάνεται υπό 

σημείωση η μη δεσμευτική γνώμη του 

αρμόδιου Ευρωπαίου συντονιστή σύμφωνα 

με το άρθρο 45 παράγραφος 8 του ιδίου 

κανονισμού. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η δράση δεν άρχισε εντός ενός 

έτους από την ημερομηνία έναρξης που 

αναφέρεται στη συμφωνία επιχορήγησης· 

α) η δράση δεν άρχισε εντός δύο ετών 

από την ημερομηνία έναρξης που 

αναφέρεται στη συμφωνία επιχορήγησης· 
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