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7.12.2018 A8-0409/41 

Τροπολογία  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Νεοκλής 

Συλικιώτης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα έχει ως γενικό 

στόχο την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων 

στους τομείς των μεταφορών, της 

ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών 

και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 

συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη 

των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

με έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των 

τομέων. 

1. Το πρόγραμμα έχει ως γενικό 

στόχο την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό των εθνικών και 

διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των 

μεταφορών, στον τομέα της ενέργειας και 

στον ψηφιακό τομέα, ως στρατηγικών 

τομέων για την ανάπτυξη των κρατών 

μελών, ιδίως με την εξυπηρέτηση της 

στρατηγικής ανάπτυξης των τομέων που 

αφορούν δημόσια πολιτική, και τη 

διευκόλυνση της διασυνοριακής 

συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη 

των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

με έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των 

τομέων. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Τροπολογία  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος – 2 στοιχείο α) – εδάφιο ii) 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) [μεταφορά [11 285 493 000 EUR] 

από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα 

για χρηματοδότηση από το Ταμείο 

Συνοχής]· 

διαγράφεται 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Τροπολογία  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α) – εδάφιο iii) 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) [6 500 000 000 EUR] από τον 

αμυντικό συνεργατικό σχηματισμό για 

τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

περίπτωση ii), 

iii) [17 785 493 000 EUR] από τον 

τίτλο ασφάλεια και άμυνα για τους 

ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

περίπτωση i), 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Τροπολογία  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή δεν παρεκκλίνει από 

το ποσό που αναφέρεται στο δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο α) περίπτωση ii). 

διαγράφεται 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Τροπολογία  45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα 

 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το ποσό που μεταφέρεται από το 

Ταμείο Συνοχής θα εφαρμοσθεί σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό, με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 8 και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 

στοιχείο β). 

διαγράφεται 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Τροπολογία  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

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 τον αμυντικό 

συνεργατικό σχηματισμό, το 30 % των 

ποσών αυτών θα διατεθεί απευθείας σε όλα 

τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα 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. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Τροπολογία  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το πρόγραμμα εκτελείται με 

απευθείας διαχείριση σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση 

διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο 

άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του 

δημοσιονομικού κανονισμού. 

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό 

άμεση διαχείριση και υπό επιμερισμένη 

διαχείριση σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό ή υπό έμμεση 

διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο 

άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

δημοσιονομικού κανονισμού. Για το 

καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, θα 

πρέπει να καθορίζονται και να 

δεσμεύονται εθνικά κονδύλια των οποίων 

το συνολικό ποσό δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερο από το 50% των συνολικών 

κονδυλίων του προγράμματος. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Τροπολογία  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι επιχορηγήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων ή εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλους 

αναπτυξιακούς και δημόσια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 

από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

1. Οι επιχορηγήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων ή εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλους 

αναπτυξιακούς και δημόσια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 

από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

επενδυτές του ιδιωτικού τομέα. 

Or. pt 

 

 

 


