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6.12.2018 A8-0409/79 

Τροπολογία  79 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Sabine 

Lösing, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Rina Ronja 

Kari, Estefanía Torres Martínez 

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 

Παράρτημα I – μέρος I – πίνακας – Μεταφορές – Ειδικοί στόχοι, σειρά 2 – στήλες 2 και 

3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

Μεταφορές Αποτελεσματικά και 

διασυνδεδεμένα δίκτυα και 

υποδομές για έξυπνη, βιώσιμη 

και ασφαλή κινητικότητα χωρίς 

αποκλεισμούς 

Αριθμός διασυνοριακών 

ελλειπόντων κρίκων που 

αντιμετωπίζονται με 

χρηματοδότηση από τη 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (ΔΣΕ) (καθώς και με 

δράσεις που αφορούν τους 

αστικούς κόμβους, λιμένες, 

λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

και τερματικούς σταθμούς 

οδικών-σιδηροδρομικών 

μεταφορών του κεντρικού 

διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 

(ΔΕΔ-Μ) 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων 

δράσεων από τη ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση 

των μεταφορών 

Αριθμός σημείων εφοδιασμού με 

εναλλακτικά καύσιμα που 

δημιουργήθηκαν ή 

αναβαθμίστηκαν με 

χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων 
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δράσεων από τη ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στην ασφάλεια των 

μεταφορών 

Προσαρμογή στις απαιτήσεις 

στρατιωτικής κινητικότητας 

Αριθμός στοιχείων των 

υποδομών μεταφορών που 

προσαρμόστηκαν στις 

απαιτήσεις στρατιωτικής 

κινητικότητας 
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Τροπολογία 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

Μεταφορές Αποτελεσματικά και 

διασυνδεδεμένα δίκτυα και 

υποδομές για έξυπνη, βιώσιμη 

και ασφαλή κινητικότητα 

χωρίς αποκλεισμούς 

Αριθμός διασυνοριακών 

ελλειπόντων κρίκων που 

αντιμετωπίζονται με 

χρηματοδότηση από τη 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (ΔΣΕ) (καθώς και με 

δράσεις που αφορούν τους 

αστικούς κόμβους, λιμένες, λιμένες 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 

τερματικούς σταθμούς οδικών-

σιδηροδρομικών μεταφορών του 

κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

 Αριθμός χρηματοδοτούμενων 

δράσεων από τη ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση 

των μεταφορών 

 Αριθμός σημείων εφοδιασμού με 

εναλλακτικά καύσιμα που 

δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν 

με χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ 

 Αριθμός χρηματοδοτούμενων 

δράσεων από τη ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στην ασφάλεια των 

μεταφορών 

διαγράφεται διαγράφεται 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Xxx xxx 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/80 

Τροπολογία  80 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Νεοκλής Συλικιώτης, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Σοφία Σακοράφα, Rina Ronja 

Kari, Estefanía Torres Martínez 

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 

Παράρτημα I – μέρος I – πίνακας – Ενέργεια – Ειδικοί στόχοι, σειρά 3 – Δείκτες, σειρά 2 

α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

...   

Ενέργεια Συμβολή στη διασυνδεσιμότητα 

και στην ενοποίηση των αγορών 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν σε έργα διασύνδεσης 

των δικτύων των κρατών μελών 

και στην εξάλειψη εσωτερικών 

σημείων συμφόρησης 

Ασφάλεια ενεργειακού 

εφοδιασμού 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν σε έργα εξασφάλισης 

ανθεκτικών δικτύων φυσικού 

αερίου 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στη μετάβαση σε 

έξυπνα και ψηφιοποιημένα δίκτυα 

και αυξάνουν τη χωρητικότητα 

αποθήκευσης ενέργειας 

Βιώσιμη ανάπτυξη με την 

προώθηση της απαλλαγής από 

ανθρακούχες εκπομπές 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν σε έργα τα οποία 

προωθούν την αυξημένη 

διείσδυση της ανανεώσιμης 

ενέργειας στα ενεργειακά 

συστήματα 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στη διασυνοριακή 

συνεργασία στον τομέα των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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Τροπολογία 

Τομείς Ειδικοί στόχοι Δείκτες 

...   

Ενέργεια Συμβολή στη 

διασυνδεσιμότητα και στην 

ενοποίηση των αγορών 

Συμβολή στη διασυνδεσιμότητα και 

στην ενοποίηση των αγορών 

Ασφάλεια ενεργειακού 

εφοδιασμού 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν σε έργα εξασφάλισης 

ανθεκτικών δικτύων φυσικού 

αερίου 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στη μετάβαση σε 

έξυπνα και ψηφιοποιημένα δίκτυα 

και αυξάνουν τη χωρητικότητα 

αποθήκευσης ενέργειας 

Βιώσιμη ανάπτυξη με την 

προώθηση της απαλλαγής από 

ανθρακούχες εκπομπές 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν σε έργα τα οποία 

προωθούν την αυξημένη διείσδυση 

της ανανεώσιμης ενέργειας στα 

ενεργειακά συστήματα 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στη διασυνοριακή 

συνεργασία στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που 

συμβάλλουν στην εφαρμογή της 

αρχής «προτεραιότητα στην 

ενεργειακή απόδοση» 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/81 

Τροπολογία  81 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Estefanía Torres 

Martínez 

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 

Παράρτημα I – μέρος III – πίνακας – Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Μεσόγειος» – 

Προκαθορισμένα τμήματα – Διασυνοριακό τμήμα – κατάλογος – σειρά 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Μεσόγειος» 

...  

Προκαθορισ

μένα 

τμήματα 

Διασυνοριακό 

τμήμα 
Lyon – Torino: βασική 

σήραγγα και οδοί εισόδου 

Σιδηρ. 

μεταφορές 

Nice – Ventimiglia 

Trieste – Divača 

Ljubljana – Zagreb 

Zagreb – Budapest 

Budapest – Miskolc – 

ουκρανική μεθόριος 

Lendava – Letenye Οδικές 

μεταφορές Vásárosnamény – ουκρανική 

μεθόριος 

Ελλείπων 

κρίκος 

Perpignan – Montpellier Σιδηρ. 

μεταφορές Koper – Divača 

Rijeka – Zagreb 

Milano – Cremona – Mantova 

– 

Porto Levante/Venezia – 

Ravenna/Trieste 

Εσωτερικές 

πλωτές οδοί 
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Τροπολογία 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Μεσόγειος» 

...  

Προκαθορισ

μένα 

τμήματα 

Διασυνοριακό 

τμήμα 
διαγράφεται Σιδηρ. 

μεταφορές Nice – Ventimiglia 

Trieste – Divača 

Ljubljana – Zagreb 

Zagreb – Budapest 

Budapest – Miskolc – 

ουκρανική μεθόριος 

Lendava – Letenye Οδικές 

μεταφορές Vásárosnamény – ουκρανική 

μεθόριος 

Ελλείπων 

κρίκος 

Perpignan – Montpellier Σιδηρ. 

μεταφορές Koper – Divača 

Rijeka – Zagreb 

Milano – Cremona – Mantova 

– 

Porto Levante/Venezia – 

Ravenna/Trieste 

Εσωτερικές 

πλωτές οδοί 

 

Or. en 

 

 


