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Marian-Jean Marinescu 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής 

πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον 

προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 

εθνικών μεταρρυθμίσεων και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν τις δικές 

τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 

στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 

μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 

στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 

υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 

προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο 

περιγραφής και συντονισμού των 

επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 

πρέπει να στηριχθούν με εθνική και/ή 

ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 

επίσης να χρησιμεύσουν στην αξιοποίηση 

της ενωσιακής χρηματοδότησης με 

συνεκτικό τρόπο και στη μεγιστοποίηση 

της προστιθέμενης αξίας της 

χρηματοδοτικής στήριξης που θα ληφθεί 

κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 

Ταμείο Συνοχής, την Ευρωπαϊκή 

Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων, 

το ταμείο InvestEU και τη διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», ανάλογα με 

την περίπτωση. Η χρηματοδοτική στήριξη 

θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά 

τρόπο συνεπή με τα ενωσιακά και τα 

εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 

(35) Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής 

πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον 

προσδιορισμό των προτεραιοτήτων 

εθνικών μεταρρυθμίσεων και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν τις δικές 

τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές 

στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω 

μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι 

στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 

υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά 

προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο 

περιγραφής και συντονισμού των 

επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 

πρέπει να στηριχθούν με εθνική και/ή 

ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει 

επίσης να χρησιμεύσουν στην αξιοποίηση 

της ενωσιακής χρηματοδότησης με 

συνεκτικό τρόπο και στη μεγιστοποίηση 

της προστιθέμενης αξίας της 

χρηματοδοτικής στήριξης που θα ληφθεί 

κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 

Ταμείο Συνοχής, την Ευρωπαϊκή 

Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων, 

το ταμείο InvestEU και τη διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη», ανάλογα με 

την περίπτωση. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

πρέπει, επομένως, να αφιερώσει ένα 

κεφάλαιο στον έλεγχο της συνοχής μεταξύ 

των πολυετών εθνικών επενδυτικών 
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κλίμα, κατά περίπτωση. στρατηγικών και των εθνικών 

δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στη 

ΔΣΕ και να προτείνει τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα. Η χρηματοδοτική 

στήριξη θα πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή με τα 

ενωσιακά και τα εθνικά σχέδια για την 

ενέργεια και το κλίμα, κατά περίπτωση. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιη α) «ενίσχυση της ανθεκτικότητας 

στην αλλαγή του κλίματος»: η εκ των 

προτέρων αξιολόγηση του κύκλου ζωής 

των έργων με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών επιπτώσεων και τη 

μεγιστοποίηση του οφέλους από τον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 

την προσαρμογή σε αυτή, βάσει 

κατευθυντήριων γραμμών που καταρτίζει 

η Επιτροπή. 

Or. en 
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Έκθεση A8-0409/2018 
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Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 i α) συμβολή στην ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα 

με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1315/2013, όπου η βιομηχανία, 

κυρίως οι κατασκευαστές, οι 

προμηθευτές και οι παραγωγοί ενέργειας 

και καυσίμων, συνεισφέρουν το 90% της 

συνολικής επένδυσης. 

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) 7.675.244.000 EUR σε σταθερές 

τιμές (8.650.000.000 EUR σε τρέχουσες 

τιμές) για τους ειδικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχείο β), εκ των οποίων ποσοστό 

τουλάχιστον 15% για διασυνοριακά έργα 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 

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 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α) δράσεις για την άρση των 

εμποδίων στη διαλειτουργικότητα, ιδίως 

όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων 

σε επίπεδο διαδρόμου/δικτύου, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της 

αύξησης της σιδηροδρομικής 

κυκλοφορίας εμπορευμάτων· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0409/2018 
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Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δράσεις για έργα κοινού 

ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013· 

α) δράσεις για έργα κοινού 

ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, που 

εμπίπτουν στην κατηγορία των υποδομών 

ενέργειας που ορίζεται στο παράρτημα 

ΙΙ.1· 

 α α) δράσεις που σχετίζονται με έργα 

κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

347/2013, και εμπίπτουν στην κατηγορία 

ενεργειακών υποδομών που παρατίθεται 

στο παράρτημα II.2 του εν λόγω 

κανονισμού, με μέγιστο προϋπολογισμό 

15 % του προϋπολογισμού που διατίθεται 

βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 

στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, και 

περιορίζονται στο πρώτο πρόγραμμα 

εργασίας, καθώς και δράσεις που 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιώσιμο 

ανανεώσιμο υδρογόνο ή βιομεθάνιο· 

 α β) δράσεις που συνδέονται με έργα 

υποδομής ενέργειας τα οποία συμβάλλουν 

στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 

όταν τα έργα αυτά έχουν αντίκτυπο στη 

διασυνοριακή ροή ενέργειας, μεταξύ 

άλλων μέσω της απόκρισης στη ζήτηση 

και έξυπνων δικτύων· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0409/2018 
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Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
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Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κεφάλαιο ΙΙα 

 Άρθρο 11α – Ανάθεση δημόσιων 

συμβάσεων και/ή προμηθειών 

 Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης και/ή 

σύμβασης προμήθειας η οποία 

επωφελείται από το πρόγραμμα θεωρείται 

αποδεκτή όταν η αναλογία των 

προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, με 

τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει 

συμφωνία που εξασφαλίζει συγκρίσιμη 

και ουσιαστική πρόσβαση των 

επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές 

των εν λόγω τρίτων χωρών, δεν 

υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας 

των προϊόντων που συνιστούν την 

προσφορά. 

Or. en 
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Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Έργα για τα οποία υποβάλλεται 

αίτηση για  χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ 

και τα οποία συμμορφώνονται με τις 

πολιτικές της ΕΕ, ιδίως με τον κανονισμό 

για το ΔΕΔ-Μ, διαθέτουν αποδεδειγμένη 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αξίζει 

να τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης 

δυνάμει του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης. Για την προώθηση και την 

επιτάχυνση της συμμετοχής των κρατών 

μελών, των περιφερειών, των τοπικών 

αρχών και άλλων οντοτήτων στη 

χρηματοδότησή τους, οι εν λόγω 

συνεισφορές θεωρούνται έκτακτα μέτρα 

και ισχύουν για τους σκοπούς της 

ελαστικότητας στο πλαίσιο των 

υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης1α. 

 _________________ 

 1a Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής, της 

13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο 

«Αξιοποίηση στο έπακρο της 

ελαστικότητας στο πλαίσιο των 

υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης». 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι τομεακές κατευθυντήριες 

γραμμές (κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ) 

καθώς και οι κατάλογοι έργων κοινού 

ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας 

αναθεωρούνται εγκαίρως για τη νέα 

περίοδο δαπανών, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστούν με τους στόχους για την 

ενέργεια και το κλίμα για το 2030 και τις 

οδούς μακροπρόθεσμης απαλλαγής από 

τις ανθρακούχες εκπομπές, και να 

ενσωματωθεί η αρχή «προτεραιότητα 

στην ενεργειακή απόδοση» στην 

αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών, 

στην αξιολόγηση των έργων και στη 

διαδικασία επιλογής έργων. 

Or. en 

 


