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20.3.2019 A8-0094/195

Τροπολογία 195
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marisa Matias, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 
Στέλιος Κούλογλου, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Σοφία 
Σακοράφα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της 
όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα 
Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση 
των δράσεων για το κλίμα και στην 
επίτευξη συνολικού στόχου το 25 % των 
δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να 
στηρίζει στόχους που συνδέονται με το 
κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ 
αναμένεται να συνεισφέρουν το 30 % του 
συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του 
ΕΤΠΑ σε στόχους που συνδέονται με το 
κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής αναμένεται να συνεισφέρουν το 
37 % του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής σε 
στόχους που συνδέονται με το κλίμα.

(14) Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης, ιδίως της μεγάλης σημασίας 
της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της 
συμφωνίας του Παρισιού, του 
θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για 
το 2030 και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της διατήρησης, της προστασίας 
και της βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 
11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και της 
επικέντρωσης στη φτώχεια, στην 
ανισότητα και σε μια δίκαιη μετάβαση σε 
μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη κοινωνία, στο πλαίσιο μιας 
συμμετοχικής προσέγγισης, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία 
της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
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και της απώλειας της βιοποικιλότητας, 
έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
δράσεων που θα πρέπει να ληφθούν σε 
ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης 
για την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της 
όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και για τη διασφάλιση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων με σκοπό την πρόληψη των 
καταστροφών, ώστε να συνδυάζονται 
ανθεκτικότητα και πρόληψη κινδύνων, 
προετοιμασία και απόκριση, τα Ταμεία θα 
συμβάλουν στην ενσωμάτωση των 
δράσεων για το κλίμα και της προστασίας 
της βιοποικιλότητας, επιδιώκοντας το 
30 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ να στηρίζει στόχους που 
συνδέονται με το κλίμα. Τα Ταμεία πρέπει 
να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 
επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε όλες τις 
περιοχές της Ένωσης και να 
ενσωματώσουν πλήρως την περιφερειακή 
διάσταση. Οι πράξεις στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρουν 
τουλάχιστον το 40 % του συνολικού 
χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΠΑ σε 
στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι 
πράξεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής 
αναμένεται να συνεισφέρουν τουλάχιστον 
το 45 % του συνολικού χρηματοδοτικού 
κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής σε 
στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Τα 
εν λόγω ποσοστά θα πρέπει να τηρούνται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού. Ως εκ τούτου, οι 
αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν 
κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή 
αυτών των ταμείων, και θα αξιολογηθούν 
εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών 
διαδικασιών αξιολόγησης και 
αναθεώρησης. Οι δράσεις αυτές και το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο που προορίζεται 
για την εφαρμογή τους πρέπει να 
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συμπεριληφθούν στα εθνικά 
ολοκληρωμένα σχέδια για την ενέργεια 
και το κλίμα σύμφωνα με το παράρτημα 
IV του κανονισμού (ΕΕ) ..../.... [νέος 
κανονισμός ΚΚΔ], η δε μακροπρόθεσμη 
στρατηγική ανακαίνισης που θεσπίστηκε 
στο πλαίσιο της οδηγίας (EΕ) 2018/844 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 να συμβάλει στην επίτευξη 
ενός κτιριακού αποθέματος 
απαλλαγμένου από ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2050 και να συνδεθεί με 
τα προγράμματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις περιοχές υψηλής 
έντασης ανθρακούχων εκπομπών που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω των 
δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, προκειμένου να 
βοηθηθούν στη χάραξη στρατηγικών που 
συνάδουν με τη δέσμευση της Ένωσης 
για το κλίμα και περιλαμβάνονται στα 
ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και στο πλαίσιο της 
οδηγίας (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, αλλά 
και να προστατεύουν τους εργαζομένους 
μέσω ευκαιριών κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης.
1 Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της 
οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 75).
2 Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την 
ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών 
μειώσεων των εκπομπών και την 
προώθηση επενδύσεων χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών και της 
απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 (ΕΕ L 76 της 
19.3.2018, σ. 3).
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20.3.2019 A8-0094/196

Τροπολογία 196
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος 
Κούλογλου, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 1 
διαθέτουν τουλάχιστον το 85 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, και 
τουλάχιστον το 60 % σε προτεραιότητες 
του ΣΠ 1·

α) για την κατηγορία των 
περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών 
(κατηγορία 1) διαθέτουν:
i) τουλάχιστον το 50 % των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 1 και

ii) τουλάχιστον το 40 % των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/197

Τροπολογία 197
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος 
Κούλογλου, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 
διαθέτουν τουλάχιστον το 45 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 
% σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

β) για την κατηγορία των 
περιφερειών υπό μετάβαση (κατηγορία 2) 
διαθέτουν:
i) τουλάχιστον το 40 % των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 1, και 

ii) τουλάχιστον το 40 % των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/198

Τροπολογία 198
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος 
Κούλογλου, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 
διαθέτουν τουλάχιστον το 35 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 
% σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

γ) για την κατηγορία των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών (κατηγορία 3) 
διαθέτουν:
i) τουλάχιστον το 30 % των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 1, και 

ii) τουλάχιστον το 40 % των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 2.

Or. en



AM\1180383EL.docx PE635.495v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

20.3.2019 A8-0094/199

Τροπολογία 199
Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος 
Κούλογλου, Helmut Scholz, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τις επενδύσεις που συνδέονται με 
την παραγωγή, την επεξεργασία, τη 
διανομή, την αποθήκευση ή την καύση 
ορυκτών καυσίμων, με εξαίρεση τις 
επενδύσεις που συνδέονται με τα καθαρά 
οχήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26·

η) τις επενδύσεις που συνδέονται με 
την παραγωγή, την επεξεργασία, τη 
μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση ή 
την καύση ορυκτών καυσίμων·

__________________ __________________
26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς 
αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, 
σ. 5).

Or. en


