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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-024 
κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση
Karima Delli A8-0009/2019
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 
καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της 
Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να 
καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των 
μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 
ενέργειας.

(2) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 
καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της 
Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να 
καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των 
μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 
ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης.

_________________ _________________
8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη σύσταση της διευκόλυνσης 
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«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 
αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 
σ. 129).

«Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
913/2010 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) 
αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 
σ. 129).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 
καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της 
Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να 
καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των 
μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της 
ενέργειας.

(2) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 
καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της 
Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να 
καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η 
υλοποίηση έργων διασυνοριακού 
χαρακτήρα και κοινού ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των 
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξαιρετικές περιστάσεις που συνδέονται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
θα πρέπει να προβλεφθεί η 
συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την 
ηπειρωτική Ευρώπη μέσω της 
τροποποίησης της χάραξης και της 
σύνθεσης των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ με 
σκοπό να ενσωματωθούν στο ΔΕΔ-Μ 
θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ ιρλανδικών 
και ηπειρωτικών λιμένων του κεντρικού 
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και του εκτεταμένου δικτύου.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξαιρετικές περιστάσεις που συνδέονται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
παρών κανονισμός θεσπίζει τη 
δυνατότητα ενσωμάτωσης λιμένων του 
εκτεταμένου δικτύου σε διάδρομο του 
κεντρικού δικτύου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Δεδομένου του νησιωτικού 
χαρακτήρα της Ιρλανδίας, οι θαλάσσιες 
συνδέσεις αποτελούν μέσο διασφάλισης 
της άμεσης συνδεσιμότητάς της με την 
ηπειρωτική Ευρώπη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Λαμβανομένης υπόψη της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση, τα τμήματα του 
κεντρικού δικτύου Ατλαντικός που 
αφορούν τη νήσο της Ιρλανδίας θα πρέπει 
να επικαιροποιηθούν·
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να αποτραπεί η διάσπαση του 
διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια 
Θάλασσα – Μεσόγειος σε δύο χωριστά και 
ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα και για να 
διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της 
Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, ο 
διάδρομος του κεντρικού δικτύου Βόρεια 
Θάλασσα – Μεσόγειος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ 
των ιρλανδικών κεντρικών λιμένων και 
των κεντρικών λιμένων του Βελγίου και 
των Κάτω Χωρών.

(6) Για να αποτραπεί η διάσπαση του 
διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια 
Θάλασσα – Μεσόγειος σε δύο χωριστά και 
ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα και για να 
διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της 
Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, 
είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν 
απευθείας συνδέσεις με τις πλησιέστερες 
προς την Ιρλανδία περιοχές και τους 
πλησιέστερους γεωγραφικά λιμένες που 
βρίσκονται κατά μήκος του υφιστάμενου 
διαδρόμου. Ο διάδρομος Βόρεια 
Θάλασσα – Μεσόγειος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ 
των ιρλανδικών λιμένων και των λιμένων 
του Βελγίου, της Γαλλίας και των Κάτω 
Χωρών που ανήκουν στο κεντρικό ή στο 
εκτεταμένο δίκτυο. Επιπλέον, η σύνδεση 
μεταξύ του διαδρόμου Βόρεια Θάλασσα-
Μεσόγειος και του διαδρόμου Ατλαντικός 
μέσω της Χάβρης θα πρέπει να 
διασφαλίσει καλύτερη συνδεσιμότητα και 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η δημόσια διαβούλευση που 
δρομολογήθηκε μετά τη δημοσίευση της 
πρότασης της Επιτροπής κατέστησε 
δυνατή τη συγκέντρωση απόψεων από 
ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι ζητούν, 
σχεδόν ομόφωνα, καλύτερη συνεκτίμηση 
των μελλοντικών θαλάσσιων συνδέσεων 
μεταξύ της Ιρλανδίας και της 
ηπειρωτικής Ευρώπης.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο πλαίσιο μιας Ευρώπης με 27 
κράτη μέλη, όπου η Γαλλία, το Βέλγιο και 
οι Κάτω Χώρες καθίστανται τα 
γεωγραφικά πλησιέστερα προς την 
Ιρλανδία κράτη μέλη, ο διάδρομος 
Ατλαντικός θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί προκειμένου να 
συνδεθεί η Ιρλανδία με τον διάδρομο 
Ατλαντικός και να συνεκτιμηθούν οι 
υφιστάμενες και μελλοντικές ροές.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Λαμβανομένης υπόψη της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
και προκειμένου να διασφαλιστεί στον 
μέγιστο βαθμό η συνέχεια της κοινής 
αγοράς και η ρευστότητα των 
εμπορευματικών ροών και να υπάρξει 
σταθερότητα στους τομείς των 
μεταφορών και στις περιοχές που είναι 
πιθανότερο να επηρεαστούν από την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβούν σε πρόωρη αναθεώρηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η οποία αρχικά προβλεπόταν 
έως το 2023 το αργότερο1α, ώστε να 
προσαρμοστούν οι χάρτες των δικτύων 
στη μεταβολή των εμπορευματικών ροών 
μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί των προσανατολισμών της Ένωσης 
για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και για την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, 
σ. 1).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ 
της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών 
μελών κατά μήκος του διαδρόμου του 
κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – 
Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για τις 
εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις 
σε υποδομές και για την παροχή νομικής 
σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον 
σχεδιασμό υποδομών.

(7) Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ 
της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών 
μελών κατά μήκος του διαδρόμου του 
κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – 
Μεσόγειος καθώς και του διαδρόμου 
Ατλαντικός είναι ζωτικής σημασίας για τις 
εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις 
σε υποδομές και για την παροχή νομικής 
σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον 
σχεδιασμό υποδομών. Επιπλέον, στα 
προγράμματα εργασίας για το τμήμα 
μεταφορών της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», θα πρέπει να 
προβλεφθούν προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για τη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης μεταφορικών υποδομών, νέων 
ή υφιστάμενων, προκειμένου να 
διασφαλιστούν οι θαλάσσιες συνδέσεις 
μεταξύ των ιρλανδικών και ηπειρωτικών 
λιμένων του κεντρικού και του 
εκτεταμένου δικτύου, καθώς και η 
προσαρμογή τους σε περίπτωση 
επαναφοράς των εξωτερικών συνόρων με 
το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(7) Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ 
της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών 
μελών κατά μήκος του διαδρόμου του 
κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – 
Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για τις 
εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις 
σε υποδομές και για την παροχή νομικής 
σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον 
σχεδιασμό υποδομών.

(7) Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ 
της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 
(με βάση τη συμφωνία της Μεγάλης 
Παρασκευής/του Μπέλφαστ του 1998) 
και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος 
του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου 
Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος είναι 
ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις 
μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και 
για την παροχή νομικής σαφήνειας και 
ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό 
υποδομών, καθώς και για να διασφαλιστεί 
ότι η πολιτική μεταφορών συνεχίζει να 
προάγει την εφαρμογή των διατάξεων της 
προαναφερθείσας συμφωνίας με βάση τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 
δεν επηρεάζει τη μελλοντική εξέταση της 
κατάλληλης τοποθέτησης της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας εντός του 
διαδρόμου του κεντρικού δικτύου ή την 
εξέταση της εν λόγω τοποθέτησης και της 
μελλοντικής σχέσης με λιμένες που 
βρίσκονται επί του παρόντος εκτός του 
κεντρικού δικτύου, προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνδεσιμότητα μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της 
υπόλοιπης Ένωσης στο πλαίσιο 
μεταγενέστερων πράξεων βάσει της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Δεδομένης της απαιτούμενης 
προσαρμογής του τομέα των μεταφορών 
και των περιοχών που επηρεάζονται 
περισσότερο από την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή θα 
μπορούσε να δημιουργήσει ταμείο 
προσαρμογής για την αντιστάθμιση των 
αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει, στον 
τομέα των μεταφορών και στις περιοχές, 
ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία, 
προς υποστήριξη των χρηματοδοτικών 
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προσπαθειών που θα κληθούν να 
καταβάλουν ο τομέας των μεταφορών και 
οι περιοχές για να προσαρμοστούν στις 
νέες συνδέσεις μιας Ένωσης των 27 και 
για να διευκολυνθεί η διέλευση 
εμπορευμάτων και προσώπων από τα 
σύνορα μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Δεδομένης της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, είναι σημαντικό να 
αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές – 
νέες ή υφιστάμενες – για τη διατήρηση 
των εμπορικών ροών μεταξύ της 
Ιρλανδίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης, 
οι οποίες διασφαλίζονταν προηγουμένως 
από τη «χερσαία γέφυρα» του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7δ) Για να υποστηριχθούν η δημιουργία 
νέων υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών και ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων υποδομών, είναι 
απαραίτητο να συμπεριληφθούν νέοι 
κόμβοι και συνδέσεις στο κεντρικό 
δίκτυο, ιδίως για τις θαλάσσιες 
συνδέσεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7ε) Επιπλέον, μολονότι το κεντρικό 
δίκτυο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά που 
περιλαμβάνει τμήματα του δικτύου τα 
οποία έχουν τεράστια στρατηγική 
σημασία για την Ένωση, εξίσου αναγκαίο 
είναι να συμπεριληφθούν στο εκτεταμένο 
δίκτυο νέοι κόμβοι και συνδέσεις, ιδίως 
λιμενικές, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών 
της Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7στ) Με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, αρκετοί λιμενικοί κόμβοι που 
βρίσκονται επί του παρόντος στο 
εκτεταμένο δίκτυο, ιδίως γαλλικοί λιμένες 
όπως οι Brest - Roscoff - Cherbourg - 
Boulogne, θα πρέπει να ανταποκριθούν 
σε αυξημένες εμπορικές ροές και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να λάβουν αυξημένη 
βοήθεια και στήριξη.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προστίθεται 
το ακόλουθο στοιχείο:
«ιβα) Οι δράσεις που απαιτούνται για την 
προσαρμογή των υποδομών μεταφορών 
μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
του εξοπλισμού για τους ελέγχους 
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εμπορευμάτων και επιβατών.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EL)

Αιτιολόγηση

Λόγω της επείγουσας ανάγκης προσαρμογής του τομέα των μεταφορών, ιδίως δε των 
υποδομών, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, για να 
δοθεί απάντηση στην ανάγκη αυτή θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στα «re-flow 
calls» της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στα προγράμματα εργασίας για το 2019 
και το 2020.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας τουλάχιστον στα 
μέσα της περιόδου εφαρμογής τους. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή 
αναθεωρεί το πολυετές πρόγραμμα 
εργασιών με εκτελεστική πράξη. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 25 παράγραφος 2.

«2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα πολυετή 
προγράμματα εργασίας τουλάχιστον στα 
μέσα της περιόδου εφαρμογής τους. Στον 
τομέα των μεταφορών, επανεξετάζει το 
πολυετές πρόγραμμα εργασίας 
προκειμένου να το προσαρμόσει στην 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση. Εφόσον είναι αναγκαίο, η 
Επιτροπή αναθεωρεί το πολυετές 
πρόγραμμα εργασιών με εκτελεστική 
πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 25 παράγραφος 2.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EL)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επείγει η προσαρμογή του τομέα των μεταφορών, ιδίως δε των υποδομών, στο 
πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, για να δοθεί απάντηση 
στην ανάγκη αυτή θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στα «re-flow calls» της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στα προγράμματα εργασίας για το 2019 και το 
2020.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 β (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 17, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Στον τομέα των μεταφορών, στο 
πλαίσιο του τελευταίου ετήσιου 
προγράμματος εργασίας προτεραιότητα 
δίδεται στα μέτρα που ορίζονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EL)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επείγει η προσαρμογή του τομέα των μεταφορών, ιδίως δε των υποδομών, στο 
πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, για να δοθεί απάντηση 
στην ανάγκη αυτή θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στα «re-flow calls» της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στα προγράμματα εργασίας για το 2019 και το 
2020.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 τροποποιείται σύμφωνα 
με το παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού.

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013 τροποποιείται σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1β
Ταμείο έκτακτης ανάγκης για την 
προσαρμογή στην αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Η Επιτροπή δημιουργεί χρηματοδοτική 
στήριξη συμπληρωματική προς τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
υπό τη μορφή ταμείου έκτακτης ανάγκης 
για την προσαρμογή στην αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. 
Στόχος του ταμείου αυτού είναι να 
αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις 
της αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, βοηθώντας τα ενδιαφερόμενα 
μέρη στον τομέα των μεταφορών και τις 
τοπικές αρχές να προβλέψουν τη 
δημιουργία νέων γραμμών θαλάσσιων 
εμπορευματικών μεταφορών και να 
διευκολύνουν τη διέλευση των 
εμπορευμάτων και των προσώπων από 
τα σύνορα μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – μέρος «Ατλαντικός» – γραμμή 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη σχετικής 
τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1315/2013 και του παραρτήματος I του 

κανονισμού «ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» 

Στο μέρος I σημείο 2 του παραρτήματος 
(«Διάδρομοι κεντρικού δικτύου»), στο 
τμήμα «Ατλαντικός», μετά τη γραμμή 
«Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara 
– Bilbao/Bordeaux – Paris – Le 
Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg» 
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παρεμβάλλονται οι ακόλουθες γραμμές:
Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – 
Waterford - Cork – Brest – Roscoff – 
Saint Malo - Cherbourg – Boulogne - 
Caen - Le Havre – Rouen – Paris
Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-
Nazaire – Nantes - Tours

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – τμήμα «Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος» – γραμμή 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork 
– Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam»

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 
Le Havre/Calais/Dunkerque –
Zeebrugge/Terneuzen – Gent - 
Antwerpen/Rotterdam


