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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/95 

Τροπολογία  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Δεδομένων των απειλών κατά της 

ακεραιότητας και ασφάλειας, τα έργα που 

λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν την 

ανθεκτικότητα και τη συντήρηση των 

υποδομών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/96 

Τροπολογία  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Οι επενδύσεις που 

συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

αυτό, ιδίως αν αφορούν τη βελτίωση της 

ασφάλειας, της προστασίας και της 

ανθεκτικότητας των υποδομών ή αν 

σχετίζονται με την επίτευξη κλιματικών 

στόχων, χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες 

επενδύσεις για την εφαρμογή της ρήτρας 

επενδύσεων και εξαιρούνται από την 

αξιολόγηση της δημοσιονομικής θέσης 

των κρατών μελών, δυνάμει του άρθρου 5 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του 

Συμβουλίου και του άρθρου 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του 

Συμβουλίου. Επενδυτικά και 

δημοσιονομικά μέτρα όπως αυτά που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 

τα οποία θεσπίζονται στο πλαίσιο του 

παρόντος προγράμματος εξαιρούνται από 

τους υπολογισμούς ελλείμματος και 

χρέους. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/97 

Τροπολογία  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Οι πόροι που διατίθενται στα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης 

διαχείρισης επιτρέπεται, κατόπιν 

αιτήματος των κρατών μελών, να 

μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή 

μεριμνά για την άμεση εφαρμογή των εν 

λόγω πόρων σύμφωνα με [το άρθρο 62 

παράγραφος 1 στοιχείο α)] του 

δημοσιονομικού κανονισμού ή έμμεση 

εφαρμογή σύμφωνα με το στοιχείο γ) του 

εν λόγω άρθρου. Εφόσον είναι δυνατόν, οι 

πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος 

του οικείου κράτους μέλους. 

9. Οι πόροι που διατίθενται σε ένα 

κράτος μέλος στο πλαίσιο επιμερισμένης 

διαχείρισης επιτρέπεται, κατόπιν 

αιτήματός του, να μεταφερθούν στο 

πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την 

άμεση εφαρμογή των εν λόγω πόρων 

σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 

στοιχείο α)] του δημοσιονομικού 

κανονισμού ή έμμεση εφαρμογή σύμφωνα 

με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Οι 

πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται στην ίδια 

κατηγορία περιφερειών, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 102 του κανονισμού [νέος 

κανονισμός περί κοινών διατάξεων], προς 

όφελος του οικείου κράτους μέλους και 

διατίθενται σε έργο που έχει τον ίδιο 

στόχο. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/98 

Τροπολογία  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

vi) δράσεις για τη δημιουργία 

ασφαλών και προστατευμένων υποδομών 

και κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με το 

άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013· 

vi) δράσεις για τη δημιουργία 

ασφαλών και προστατευμένων υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 

συντήρησης και της ανθεκτικότητας των 

υποδομών, και την κινητικότητα, 

συμπεριλαμβανομένης της οδικής 

ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/99 

Τροπολογία  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

vii) δράσεις για τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών 

στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές 

καταστροφές· 

vii) δράσεις για τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας των υποδομών 

μεταφορών, μεταξύ άλλων στην κλιματική 

αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/100 

Τροπολογία  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Βάσει του ειδικού στόχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχείο α) σημείο ii): δράσεις ή 

συγκεκριμένες δραστηριότητες στο 

πλαίσιο δράσης που στηρίζουν υποδομές 

μεταφορών του δικτύου ΔΕΔ-Μ με σκοπό 

την προσαρμογή τους σε απαιτήσεις 

στρατιωτικής κινητικότητας, με στόχο να 

καταστεί εφικτή η διττή χρήση της 

υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς 

σκοπούς. 

γ) Βάσει του ειδικού στόχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 

στοιχείο α) σημείο ii) και σύμφωνα με το 

άρθρο 6α: 
θ) συγκεκριμένες δραστηριότητες στο 

πλαίσιο δράσης που στηρίζουν, νέα ή 

υπάρχοντα, τμήματα του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών κατάλληλα για 

στρατιωτικές μεταφορές, με σκοπό την 

προσαρμογή του σε απαιτήσεις διττής 

κινητικότητας, με στόχο να καταστεί 

εφικτή η διττή χρήση της υποδομής για 

πολιτικούς-στρατιωτικούς σκοπούς, οι 

οποίες διασφαλίζουν παράλληλα 

ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη 

την Ένωση, ιδίως στους άξονες Βορρά-

Νότου και Δύσης-Ανατολής· 

θ α) δράσεις για τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας στις υποδομές 

μεταφορών και της διαθεσιμότητάς τους 

για σκοπούς ασφάλειας και πολιτικής 

προστασίας· 

θ β) δράσεις που αυξάνουν την 

ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοαπειλών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/101 

Τροπολογία  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Έργα τα οποία, σύμφωνα με την 

αξιολόγηση, θεωρείται ότι προκαλούν 

ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον και 

στην υγεία δεν χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/102 

Τροπολογία  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) συμμετοχή των πολιτών και των 

τοπικών κοινοτήτων μέσω δημόσιων 

διαβουλεύσεων που διοργανώνουν τα 

κράτη μέλη ή οι τοπικές αρχές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/103 

Τροπολογία  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Στον τομέα των μεταφορών, η 

αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα 

κριτήρια ανάθεσης κατά την παράγραφο 1 

διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι οι 

προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με 

τα σχέδια εργασιών για διαδρόμους και τις 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013 και ότι λαμβάνεται υπόψη η 

γνώμη του αρμόδιου Ευρωπαίου 

συντονιστή σύμφωνα με το άρθρο 45 

παράγραφος 8 του ιδίου κανονισμού. 

4. Στον τομέα των μεταφορών, η 

αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα 

κριτήρια ανάθεσης κατά την παράγραφο 1 

διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι οι 

προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με 

τα σχέδια εργασιών για διαδρόμους και τις 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013. 

Or. en 

 


