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7.12.2018 A8-0409/55 

Τροπολογία  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2)  

Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» («το πρόγραμμα») είναι να 

επιταχυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα 

των διευρωπαϊκών δικτύων και να 

μοχλευθεί η χρηματοδότηση τόσο από τον 

δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, 

παράλληλα δε να ενισχυθεί η ασφάλεια 

δικαίου και να τηρηθεί η αρχή της 

τεχνολογικής ουδετερότητας. Το 

πρόγραμμα θα πρέπει να καταστήσει 

δυνατή τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ 

των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας 

και της ψηφιοποίησης, ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της δράσης της 

Ένωσης και να βελτιστοποιηθούν οι 

δαπάνες υλοποίησης. 

(2) Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» («το πρόγραμμα») είναι να 

επιταχυνθούν  

οι επενδύσεις στον τομέα των 

διευρωπαϊκών δικτύων και να μοχλευθεί η 

χρηματοδότηση τόσο από τον δημόσιο όσο 

και από τον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα δε 

να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. Το 

πρόγραμμα θα πρέπει να καταστήσει 

δυνατή τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ 

των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας 

και της ψηφιοποίησης, ώστε να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα της δράσης της 

Ένωσης και να βελτιστοποιηθούν οι 

δαπάνες υλοποίησης. 

__________________ __________________ 

18 COM(2018) 321, σελίδα 13. 18 COM(2018) 321, σελίδα 13. 
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Νεοκλής Συλικιώτης, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Σοφία Σακοράφα, Rina Rinja 
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Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
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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 

(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 17 

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 κλίμα. Οι δράσεις βάσει 

του παρόντος προγράμματος αναμένεται 

ότι θα συνεισφέρουν κατά τουλάχιστον 

70% στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι 

του προγράμματος για τους στόχους που 

αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ 

άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: 

i) 100 % αφορούν δαπάνες που αφορούν 

τις σιδηροδρομικές υποδομές, την 

κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, τις 

καθαρές συγκοινωνίες χωρίς ανθρακούχες 

εκπομπές, τη μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα 

έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις 

μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές 
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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 

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. 

ενέργειας· ii) 40 % για βιώσιμες, 

κατάλληλες για ναυσιπλοΐα εσωτερικές 

πλωτές οδούς, και για τις πολυτροπικές 

μεταφορές και τις υποδομές 

επαναφόρτισης, παραγωγής υδρογόνου 

από ανανεώσιμη πηγή εφόσον 

συμμορφώνονται προς τους στόχους για 

το κλίμα και επιτρέπουν τη μετρήσιμη 

μετάβαση στην εγκατάλειψη των 

ορυκτών καυσίμων. 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. Σύμφωνα με τους στόχους και 

τις δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 

το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη μετάβαση 

σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, 

όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι 

καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι 

θαλάσσιες μεταφορές και οι εσωτερικές 

πλωτές μεταφορές.   

_____________________ ____________________ 

18 COM(2018) 321, σελίδα 13. 18 COM(2018) 321, σελίδα 13. 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Για να επιτευχθούν οι στόχοι που 

καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές 

για το ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαίο να 

υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα οι 

διασυνοριακές συνδέσεις και οι 

ελλείποντες κρίκοι, κατά περίπτωση, και 

να διασφαλισθεί ότι οι προβλεπόμενες 

δράσεις συνάδουν με τα σχέδια έργων για 

τους διαδρόμους που καθορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και με τη συνολική  

ανάπτυξη του δικτύου όσον αφορά τις 

επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα. 

(8) Για να επιτευχθούν οι στόχοι που 

καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές 

για το ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαίο να 

υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα οι 

διασυνοριακές συνδέσεις και οι 

ελλείποντες κρίκοι, κατά περίπτωση, και 

να διασφαλισθεί ότι οι προβλεπόμενες 

δράσεις συνάδουν με τα σχέδια έργων για 

τους διαδρόμους που καθορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και με τη συνολική 

ανάπτυξη του δικτύου όσον αφορά τις 

επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα., 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν τους ευρωπαϊκούς 

ποδηλατοδρόμους. 

Or. en 
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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 

διαγράφεται 
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πρέπει να εφαρμοσθεί μέσω του 

προγράμματος με βάση τα ειδικά 

προγράμματα εργασιών που καθορίζουν 

τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως 

ορίζονται βάσει του σχεδίου δράσης. 

______________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Ο κανονισμός (ΕΕ) ΧΧΧ 

[αναδιατύπωση του κανονισμού για τη 

διακυβέρνηση] δίνει έμφαση στην αρχή 

της ενεργειακής απόδοσης κατά 

προτεραιότητα, που σημαίνει ότι, πριν 

από τη λήψη αποφάσεων για τον 

σχεδιασμό, την πολιτική και τις 

επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, θα 

πρέπει να εξετάζουν εάν η λήψη 

οικονομικά αποδοτικών και τεχνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθών 

εναλλακτικών μέτρων ενεργειακής 

απόδοσης θα μπορούσε να 

αντικαταστήσει εν όλω ή εν μέρει τα 

προβλεπόμενα μέτρα σχεδιασμού, 

πολιτικής και επενδύσεων, 

εξακολουθώντας να επιτυγχάνει τους 

στόχους των αντίστοιχων αποφάσεων. 

Or. en 
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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 

(20) Οι καινοτόμες τεχνολογίες στις 

υποδομές που επιτρέπουν τη μετάβαση σε 

βιώσιμα 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 θα πρέπει να 

εστιάζονται στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας, στην αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας και σε έργα έξυπνων δικτύων. 

Για τη στήριξη των ενωσιακών στόχων 
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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. 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 

τεχνολογίες και τα έργα που συμβάλλουν 

στη μετάβαση σε βιώσιμη οικονομία 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να έχει ως στόχο την 

αύξηση του αριθμού διασυνοριακών 

έξυπνων δικτύων και έργων καινοτόμου 

αποθήκευσης, που θα χρηματοδοτηθούν 

βάσει του προγράμματος. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718 28 COM(2017) 718 

Or. en 
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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, 

διαγράφεται 
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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 κλίμα, κατά περίπτωση. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) «μελέτες»: δραστηριότητες αναγκαίες 

για την προετοιμασία εκτέλεσης έργου, 

όπως οι  

προμελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης, 

σκοπιμότητας, αξιολόγησης, δοκιμής και 

επικύρωσης, καθώς και μελέτες υπό μορφή 

λογισμικού και κάθε άλλου μέτρου 

τεχνικής υποστήριξης, στις οποίες 

συγκαταλέγονται εκ των προτέρων μελέτες 

για τον καθορισμό και την ανάπτυξη 

έργου, καθώς και για τη λήψη απόφασης 

για τη χρηματοδότησή του, όπως  

οι αναγνωριστικές μελέτες των τοποθεσιών 

και η προετοιμασία της δέσμης 

χρηματοδότησης· 

ιδ) «μελέτες»: δραστηριότητες αναγκαίες 

για την προετοιμασία εκτέλεσης έργου, 

όπως οι 

προμελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης, 

σκοπιμότητας, αξιολόγησης, δοκιμής και 

επικύρωσης, καθώς και μελέτες υπό μορφή 

λογισμικού και κάθε άλλου μέτρου 

τεχνικής υποστήριξης, στις οποίες 

συγκαταλέγονται εκ των προτέρων μελέτες 

για τον καθορισμό και την ανάπτυξη 

έργου, καθώς και για τη λήψη απόφασης 

για τη χρηματοδότησή του, όπως 

οι αναγνωριστικές μελέτες των τοποθεσιών 

και η προετοιμασία της δέσμης 

χρηματοδότησης·,οι εκτιμήσεις 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι 

στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις 

και οι αξιολογήσεις προσβασιμότητας για 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ)· 

Or. en 
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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 κατασκευή, 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 και της ενεργειακής 

απόδοσης, προκειμένου να συμβάλει στην 
τήρηση των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων 

για απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές, να συμβάλει στη βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να 

κατοχυρώσει την εδαφική, κοινωνική και 

οικονομική συνοχή, με έμφαση στην 

πλήρη αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ 

των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας 

και της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Or. en 
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Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ 

στις ανάγκες στρατιωτικής 

κινητικότητας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 


