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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Σε δράσεις που συμβάλλουν σε 

κοινού ενδιαφέροντος έργα υποδομών 

ψηφιακής συνδεσιμότητας πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί η πλέον αρμόζουσα 

τεχνολογία για το συγκεκριμένο έργο, 

ταυτόχρονα δε να προταθεί η καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ των τεχνολογιών αιχμής 

όσον αφορά τη χωρητικότητα ροής 

δεδομένων, την προστασία μετάδοσης, την 

ανθεκτικότητα του δικτύου και την 

οικονομική αποδοτικότητα, και θα πρέπει 

να έχουν προτεραιότητα μέσω των 

προγραμμάτων εργασιών με βάση τα 

κριτήρια που ορίζει ο παρών κανονισμός. 

Η εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής 

χωρητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει 

παθητική υποδομή, για τη μεγιστοποίηση 

των κοινωνικο-οικονομικών και των 

περιβαλλοντικών οφελών. Τέλος, κατά την 

ιεράρχηση των δράσεων, λαμβάνονται 

υπόψη οι δυνητικές θετικές δευτερογενείς 

συνέπειες από άποψη συνδεσιμότητας, π.χ. 

όταν ένα εκτελούμενο έργο μπορεί να 

βελτιώσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον 

για μελλοντική εγκατάσταση που θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω κάλυψη των 

εδαφών και του πληθυσμού σε περιοχές 

που δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα. 

(29) Σε δράσεις που συμβάλλουν σε 

κοινού ενδιαφέροντος έργα υποδομών 

ψηφιακής συνδεσιμότητας πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί η βέλτιστη διαθέσιμη 

τεχνολογία με σκοπό την προστασία 

ανθρώπινης υγείας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, ταυτόχρονα δε να 

προταθεί η καλύτερη ισορροπία μεταξύ 

των τεχνολογιών αιχμής όσον αφορά τη 

χωρητικότητα ροής δεδομένων, την 

προστασία μετάδοσης, την ανθεκτικότητα 

του δικτύου, την κυβερνοασφάλεια και την 

οικονομική και κοινωνική αποδοτικότητα, 

και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα 

μέσω των προγραμμάτων εργασιών με 

βάση τα κριτήρια που ορίζει ο παρών 

κανονισμός. Η εγκατάσταση δικτύων πολύ 

υψηλής χωρητικότητας μπορεί να 

περιλαμβάνει παθητική υποδομή, για τη 

μεγιστοποίηση των κοινωνικο-

οικονομικών και των περιβαλλοντικών 

οφελών. Τέλος, κατά την ιεράρχηση των 

δράσεων, λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικές 

θετικές δευτερογενείς συνέπειες από 

άποψη συνδεσιμότητας, π.χ. όταν ένα 

εκτελούμενο έργο μπορεί να βελτιώσει το 

επιχειρηματικό ενδιαφέρον για μελλοντική 

εγκατάσταση που θα οδηγήσει σε 

περαιτέρω κάλυψη των εδαφών και του 

πληθυσμού σε περιοχές που δεν 

καλύπτονται μέχρι σήμερα. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 

στον τομέα των υποδομών ψηφιακής 

συνδεσιμότητας συμμορφώνονται με τα 

κριτήρια που παρατίθενται κατωτέρω: 

 α) βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης 

και στις αρχές της προληπτικής δράσης 

σε περίπτωση πιθανού κινδύνου για την 

υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των 

φυτών ή για την προστασία του 

περιβάλλοντος· 

 β) συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού 

στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο γ)· 

 γ) χρησιμοποιούν τη βέλτιστη διαθέσιμη 

τεχνολογία, προτείνοντας την καλύτερη 

ισορροπία όσον αφορά την ικανότητα 

ροής δεδομένων, την ασφάλεια της 

διαβίβασης, την ανθεκτικότητα του 

δικτύου, την κυβερνοασφάλεια και την 

προστασία του περιβάλλοντος, τη σχέση 

κόστους-οφέλους και την κοινωνική 

αποδοτικότητα· 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις 

που συμβάλλουν στην πρόσβαση σε δίκτυα 

πολύ υψηλής χωρητικότητας, ικανά να 

παρέχουν συνδεσιμότητα Gigabit σε 

κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, αφού 

ληφθεί υπόψη η λειτουργία των εν λόγω 

κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, η 

συνάφεια των ψηφιακών υπηρεσιών και 

εφαρμογών που καθίστανται εφικτές με 

την παροχή της εν λόγω συνδεσιμότητας, 

καθώς και τα ενδεχόμενα κοινωνικο-

οικονομικά οφέλη για πολίτες, 

επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες, καθώς 

και οι ενδεχόμενες θετικές δευτερογενείς 

συνέπειες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, 

σύμφωνα με το μέρος V του 

παραρτήματος· 

α) δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις 

που συμβάλλουν στην πρόσβαση σε δίκτυα 

πολύ υψηλής χωρητικότητας, ικανά να 

παρέχουν συνδεσιμότητα Gigabit, 

συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας 

5G ή άλλων τεχνολογιών αιχμής στον 

τομέα της συνδεσιμότητας για κοινωνικο-

οικονομικούς παράγοντες. Η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και η 

ικανότητά της για απορρόφηση 

επενδύσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

επιπλέον των κοινωνικο-οικονομικών 

κινητήριων δυνάμεων, τη συνάφεια των 

ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που 

καθίστανται εφικτές με την παροχή της εν 

λόγω συνδεσιμότητας, καθώς και τα 

ενδεχόμενα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη 
για πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές 

κοινότητες, καθώς και οι ενδεχόμενες 

θετικές δευτερογενείς συνέπειες όσον 

αφορά τη συνδεσιμότητα, όπως και οι 

βέλτιστες προδιαγραφές ασφαλείας με 

σκοπό την προστασία της ανθρώπινης 

υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα 

με το μέρος V του παραρτήματος· 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όσον αφορά δράσεις που 

συμβάλλουν στην εγκατάσταση 

συστημάτων 5G, δίνεται προτεραιότητα 

στην ανάπτυξη διαδρόμων 5G κατά μήκος 

των κύριων επίγειων διαδρομών 

μεταφορών, μεταξύ των οποίων είναι τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. 

Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός στον 

οποίο η δράση συμβάλλει να διασφαλισθεί, 

κατά μήκος των κύριων διαδρομών 

μεταφορών, αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών συνέργειας, ενώ παράλληλα 

μεγιστοποιεί τις ενδεχόμενες θετικές 

δευτερογενείς συνέπειες για τα εδάφη και 

τον πληθυσμό στην περιοχή κατασκευής 

του έργου. Ενδεικτικός κατάλογος έργων 

που θα μπορούσαν να λάβουν στήριξη 

περιλαμβάνεται στο μέρος V του 

παραρτήματος· 

γ) όσον αφορά δράσεις που 

συμβάλλουν στην εγκατάσταση 

συστημάτων 5G, δίνεται προτεραιότητα 

στην ανάπτυξη διαδρόμων 5G κατά μήκος 

των κύριων επίγειων διαδρομών 

μεταφορών, μεταξύ των οποίων είναι τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, και στους 

κοινωνικο-οικονομικούς κόμβους. 

Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός στον 

οποίο η δράση συμβάλλει να διασφαλισθεί, 

κατά μήκος των κύριων διαδρομών 

μεταφορών, αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών συνέργειας, ενώ παράλληλα 

μεγιστοποιεί τις ενδεχόμενες θετικές 

δευτερογενείς συνέπειες και ελαχιστοποιεί 

τους κινδύνους για την υγεία και το 

περιβάλλον για τα εδάφη και τον 

πληθυσμό στην περιοχή κατασκευής του 

έργου. Ενδεικτικός κατάλογος έργων που 

θα μπορούσαν να λάβουν στήριξη 

περιλαμβάνεται στο μέρος V του 

παραρτήματος· 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) όσον αφορά την κάλυψη με δίκτυα 

πολύ υψηλής χωρητικότητας, δίνεται 

προτεραιότητα σε δράσεις που 

συμβάλλουν στην κάλυψη εδαφών και 

πληθυσμών, αντιστρόφως ανάλογη προς 

την ένταση της επιχορήγησης που θα ήταν 

απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, 

ως προς τα ανώτατα ποσοστά 

χρηματοδότησης που καθορίζονται στο 

άρθρο 14. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο 

βαθμός στον οποίο η δράση συμβάλλει στη 

διασφάλιση ολοκληρωμένης κάλυψης του 

εδάφους και του πληθυσμού εντός της 

συγκεκριμένης περιοχής κατασκευής του 

έργου, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις 

ενδεχόμενες θετικές δευτερογενείς 

συνέπειες για τα εδάφη και τον πληθυσμό 

στην περιοχή κατασκευής του έργου. 

ε) όσον αφορά την κάλυψη με δίκτυα 

πολύ υψηλής χωρητικότητας, δίνεται 

προτεραιότητα σε δράσεις που 

συμβάλλουν στην κάλυψη εδαφών και 

πληθυσμών, αντιστρόφως ανάλογη προς 

την ένταση της επιχορήγησης που θα ήταν 

απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, 

ως προς τα ανώτατα ποσοστά 

χρηματοδότησης που καθορίζονται στο 

άρθρο 14. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο 

βαθμός στον οποίο η δράση συμβάλλει στη 

διασφάλιση ολοκληρωμένης κάλυψης του 

εδάφους και του πληθυσμού εντός της 

συγκεκριμένης περιοχής κατασκευής του 

έργου, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις 

ενδεχόμενες θετικές δευτερογενείς 

συνέπειες και ελαχιστοποιεί τους 

κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον 

για τα εδάφη και τον πληθυσμό στην 

περιοχή κατασκευής του έργου. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στον τομέα της ενέργειας, 

επιλέξιμες για ενωσιακή οικονομική 

συνδρομή με βάση τον παρόντα κανονισμό 

είναι οι ακόλουθες δράσεις: 

3. Στον τομέα της ενέργειας, 

επιλέξιμες για ενωσιακή οικονομική 

συνδρομή με βάση τον παρόντα κανονισμό 

είναι οι ακόλουθες δράσεις: 

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· 

β) υποστηρικτικές δράσεις 

διασυνοριακών έργων στον τομέα της 

ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 

τους, κατά το μέρος IV του παραρτήματος 

του παρόντος κανονισμού, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος 

κανονισμού. 

β) υποστηρικτικές δράσεις 

διασυνοριακών έργων στον τομέα της 

ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 

τους, κατά το μέρος IV του παραρτήματος 

του παρόντος κανονισμού, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος 

κανονισμού. 

 β α) 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: 
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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. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στον τομέα της ενέργειας, 

επιλέξιμες για ενωσιακή οικονομική 

συνδρομή με βάση τον παρόντα κανονισμό 

είναι οι ακόλουθες δράσεις: 

3. Στον τομέα της ενέργειας, 

επιλέξιμες για ενωσιακή οικονομική 

συνδρομή με βάση τον παρόντα κανονισμό 

είναι οι ακόλουθες δράσεις: 

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· 

β) υποστηρικτικές δράσεις 

διασυνοριακών έργων στον τομέα της 

ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 

τους, κατά το μέρος IV του παραρτήματος 

του παρόντος κανονισμού, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος 

κανονισμού. 

β) υποστηρικτικές δράσεις 

διασυνοριακών έργων στον τομέα της 

ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 

τους, κατά το μέρος IV του παραρτήματος 

του παρόντος κανονισμού, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος 

κανονισμού. 

 β α) δράσεις που συνδέονται με έργα 

κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

347/2013, και εμπίπτουν στην κατηγορία 

των υποδομών ενέργειας 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 
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χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιώσιμο 

ανανεώσιμο υδρογόνο ή βιομεθάνιο· 

 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· 

Or. en 
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Τροπολογία  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 
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Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα 

ασφαλείας όσον αφορά τον περιορισμό 

της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας και 

του περιβάλλοντος· 

Or. en 

 


