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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0409/49 

Τροπολογία  49 

Florent Marcellesi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

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· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.12.2018 A8-0409/50 

Τροπολογία  50 

Florent Marcellesi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

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· 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/51 

Τροπολογία  51 

Florent Marcellesi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) δράσεις που περιλαμβάνουν την 

αποκλειστική χρήση υδρογόνου από 

ανανεώσιμες πηγές ή βιομεθανίου αφού 

έχουν κριθεί επιλέξιμες σύμφωνα με 

μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 i) κατάλογο υποχρεωτικών τεχνικών 

προσαρμογών προς εφαρμογή 

 ii) ελάχιστο συντελεστή απόδοσης και 

κύκλου ζωής προς επίτευξη 

 iii) συνολική βιωσιμότητα και επίπεδο 

μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου προς επίτευξη. 

 Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 24 για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Τροπολογία  52 

Florent Marcellesi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β 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· 

 Στον τομέα της ενέργειας, δεν είναι 

επιλέξιμες για οικονομική συνδρομή από 

την Ένωση με βάση τον παρόντα 

κανονισμό οι ακόλουθες δράσεις: 

 i) δράσεις που συνδέονται με την 

παραγωγή, την επεξεργασία, τη 

διαβίβαση, τη διανομή, την αποθήκευση 

ή την καύση ορυκτών καυσίμων· 

 ii) δράσεις που συνδέονται με έργα στον 

τομέα του αερίου για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και την απαλλαγή από 

ανθρακούχες εκπομπές στη μεταφορά 

ορυκτών πόρων. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Τροπολογία  53 

Florent Marcellesi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

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 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Τροπολογία  54 

Florent Marcellesi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος Ι α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ια. Διάθεση πόρων για την 

παρακολούθηση κλιματικών πτυχών και 

την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 

κλιματική αλλαγή 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εκπλήρωση των στόχων για την 

ενσωμάτωση των κλιματικών πτυχών 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, η Επιτροπή εφαρμόζει 

σύστημα για την παρακολούθηση των 

κλιματικών πτυχών που συνδέονται με 

τους διατεθέντες πόρους και τις 

πραγματικές δαπάνες με βάση το 

σύστημα δεικτών του Ρίο, με διάκριση 

μεταξύ των δράσεων μετριασμού και 

προσαρμογής και μεταξύ των 

διαφορετικών τομέων, καθώς και με 

βάση τις αντίστοιχες μειώσεις εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. 

 Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι 

στην κλιματική αλλαγή δεν περιορίζεται 

στις τρέχουσες μεθοδολογίες τιμολόγησης 

του άνθρακα και αποτυπώματος CO2 και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 α) ενσωμάτωση της αρχής 

«προτεραιότητα στην ενεργειακή 

απόδοση» 
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 β) μακροπρόθεσμος περιβαλλοντικός και 

κοινωνικός αντίκτυπος 

 γ) αξιολογήσεις του κύκλου ζωής των 

έργων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων και τη 

μεγιστοποίηση του οφέλους για τον 

μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής 

του κλίματος και την προσαρμογή σε 

αυτή. Για τον σκοπό αυτόν παρέχεται 

αξιολόγηση βασισμένη σε κατευθυντήριες 

γραμμές που θα αναπτύξει η Επιτροπή 

χρησιμοποιώντας το σενάριο αλλαγής του 

κλίματος κατά 1,5 βαθμούς στις τομεακές 

οδούς απαλλαγής από τις ανθρακούχες 

εκπομπές. 

Or. en 

 

 


