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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 2 Μαΐου 2018 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).  

Συνολικά, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
πρόταση της Επιτροπής, η οποία απλουστεύει τις πολύπλοκες διαδικασίες που συνδέονται με 
το ΕΤΠΑ και το ΤΣ και επεκτείνει τα μέτρα στήριξης που αφορούν οικολογικούς και 
κλιματικούς στόχους. Συγκεκριμένα, η συντάκτρια υποστηρίζει την αύξηση των επενδύσεων 
για μια πιο οικολογική Ευρώπη χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως για μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και κυκλικής οικονομίας, την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων 
και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και τη 
μείωση της ρύπανσης.  

Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυξημένη χρηματοδότηση για τον αναγκαίο 
εκσυγχρονισμό και την αναγκαία ανάπτυξη των υποδομών των κρατών μελών προκειμένου να 
επιτευχθούν όλοι οι νέοι φιλόδοξοι στόχοι της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με το 
περιβάλλον, την ενέργεια, τη διαχείριση των αποβλήτων, τις μεταφορές και το κλίμα βάσει της 
συμφωνίας του Παρισιού. Η στήριξη των σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω 
ταμεία είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα στις περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση 
στην ανάπτυξή τους. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, το ΕΤΠΑ και το ΤΣ αντιπροσωπεύουν το 
50 % τουλάχιστον των δημόσιων επενδύσεων και χωρίς την εν λόγω συγχρηματοδότηση της 
ΕΕ τα αντίστοιχα κράτη μέλη δεν θα είχαν διαφορετικά την οικονομική δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η συντάκτρια πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές (κατά 
το ήμισυ) στο ΤΣ είναι σημαντικές σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. 
Ταυτόχρονα, το ποσό προς μεταφορά από το ΤΣ στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF) είναι ίσο με το ποσό που μεταφέρθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
2014 – 2020. Καθώς τα χρήματα από το ΤΣ, μεταξύ άλλων, αναμένεται να χρηματοδοτήσουν 
επίσης σχέδια για το κλίμα και το περιβάλλον, και, με αυτόν τον τρόπο να συμβάλουν στην 
επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, η συντάκτρια δεν πιστεύει ότι 
ενδείκνυται να μειωθούν οι πιστώσεις του ΤΣ που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαχείρισης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Κάθε μεταφορά από το ΤΣ στον CEF 
θα πρέπει να βασίζεται σε μια διεξοδική ανάλυση της Επιτροπής που θα στηρίζει και δεν θα 
αποδυναμώνει την ικανότητα των κρατών μελών να επιτυγχάνουν τους στόχους τους για το 
κλίμα και το περιβάλλον. Το μερίδιο των κονδυλίων που μεταφέρονται στον CEF θα πρέπει να 
ισούται κατ’αναλογία με τη μεταφορά κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (δηλαδή 
να μειωθεί κατά 50 %) και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για το κράτος μέλος καθ’όλη τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Κατά την άποψή της συντάκτριας, θα πρέπει να βελτιωθεί η χρήση του ΕΤΠΑ και του ΤΣ με 
τη στενότερη σύνδεση των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής με τα συνολικά σχέδια των 
κρατών μελών για να επιτύχουν τους στόχους για το 2030, στο πλαίσιο μιας πορείας που οδηγεί 
σε μακροπρόθεσμη απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τον άνθρακα. Εν προκειμένω, η 
συντάκτρια προτείνει να διατεθούν περισσότεροι πόροι στο πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής 2 
(ΣΠ 2) για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Αυτή την περίοδο, ο τομέας μεταφορών της ΕΕ αντιμετωπίζει θεμελιώδεις μετασχηματισμούς. 
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Θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Οι εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές θα πρέπει να μειωθούν δραστικά 
χωρίς καμία καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αυξηθεί η ανάπτυξη οχημάτων χαμηλών 
και μηδενικών εκπομπών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για τα συγκεκριμένα 
οχήματα. Το 76 % όλων των σημείων φόρτισης βρίσκεται σε μόλις τέσσερα κράτη μέλη που 
καλύπτουν μόνο 27 % της συνολικής επιφάνειας της ΕΕ. Η επιτυχής μετάβαση στην 
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών απαιτεί ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής για οχήματα, υποδομές, 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του οποίου συνδυάζονται κίνητρα απασχόλησης και 
οικονομικά κίνητρα σε όλη την Ένωση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η 
συντάκτρια θεωρεί αναγκαίο να δοθεί στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους η ευκαιρία να 
χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τους για οχήματα χαμηλών εκπομπών από 
κάθε πιθανή πηγή ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων τόσο του ΕΤΠΑ όσο 
και του ΤΣ. Θα πρέπει να δημιουργηθούν γρήγορα υποδομές επαναφόρτισης και 
ανεφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια προτείνει τη μετακίνηση του στόχου για 
προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας από τον Στόχο Πολιτικής 3 (ΣΠ 
3) στον Στόχο Πολιτικής 2 (ΣΠ 2) όπου διατίθενται πόροι επί του παρόντος και όπου υπάρχει 
μεγαλύτερη πίεση στα κράτη μέλη για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Είναι της 
άποψης ότι η μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών συνδέεται περισσότερο με τον 
συνολικό στόχο για μια Ευρώπη χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών παρά με τους στόχους 
συνδεσιμότητας.

Ο κίνδυνος ξηρασίας σε διάφορες περιφέρειες της ΕΕ αυξάνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής· 
συνεπώς, η προστασία των υδάτινων πόρων, των υδάτινων οικοσυστημάτων, του πόσιμου 
νερού και των υδάτων κολύμβησης αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της προστασίας του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη υπέστη πάνω από 100 
σημαντικές καταστροφικές πλημμύρες. Πέραν των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών, οι 
πλημμύρες μπορεί να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η συντάκτρια πιστεύει ότι 
είναι αναγκαία η προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την καταπολέμηση της ξηρασίας και των πλημμυρών. 

Ο επιβλαβής θόρυβος μπορεί να επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής ενός ατόμου. Τα 
διαρκή δυνατά επίπεδα θορύβου είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας και 
αυξημένο άγχος. Τα υψηλά επίπεδα θορύβου μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά 
ολόκληρα οικοσυστήματα. Η φωτορύπανση είναι επίσης επιβλαβής για την υγεία. Σπαταλά 
ενέργεια, αυξάνει τις ανθρακούχες εκπομπές και, συνεπώς, αυξάνει τις δαπάνες για τους 
καταναλωτές. Το τεχνητό φως επηρεάζει επίσης τη χλωρίδα και την πανίδα με διάφορους 
τρόπους. Συνεπώς, η συντάκτρια παρουσιάζει μια πρόταση για μέτρα στον τομέα της μείωσης 
της ηχορύπανσης και της φωτορύπανσης.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Η 
συντάκτρια πιστεύει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να 
εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους για την επεξεργασία των υπολειμματικών 
αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας. Ο εκσυγχρονισμός 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παρουσιάζει στην πράξη πολύ λιγότερες οικονομικές 
δυσκολίες από την ανάπτυξη μιας νέας εγκατάστασης, και, σε τελική ανάλυση, είναι συχνά πιο 
εφικτός για χώρες με περιορισμένους προϋπολογισμούς ενώ ταυτόχρονα αποφέρει πραγματικό 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το 70 % των Ευρωπαίων θέλει η ΕΕ να κάνει περισσότερα για θέματα υγείας και κοινωνικά 
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ζητήματα. Η συντάκτρια αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία της συμπερίληψης του 
προγράμματος της ΕΕ για την υγεία σε ένα διευρυμένο ΕΚΤ+. Εκφράζει τη λύπη της για την 
προτεινόμενη περικοπή κατά 8 %της χρηματοδότησης για την υγεία σε σχέση με την περίοδο 
2014-2020. Επιπρόσθετα, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στη βελτίωση 
της κατάστασης της υγείας των πολιτών της Ένωσης. Κατά τη γνώμη της συντάκτριας, 
μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες με το ΕΚΤ+ και τη συνιστώσα του για την υγεία, τον 
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εάν 
οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε ζητήματα που 
αφορούν την υγεία. Τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να σχεδιάζονται για να βελτιώνουν την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη. Η συντάκτρια τονίζει επίσης ότι απαιτείται να ενισχυθεί η 
ολοκληρωμένη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, η πολιτιστική 
κληρονομιά, η ασφάλεια και η υγεία στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Η 
βαθύτερη συνεργασία με ασθενείς και οργανώσεις ασθενών είναι επίσης αναγκαία για 
επιτυχημένες επενδύσεις στην υγεία.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. 
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το 
άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της 
ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 
περιφερειών και της καθυστέρησης που 
εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές 
περιοχές, μεταξύ των οποίων χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής οι περιφέρειες που 
πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι 
υπερβόρειες αραιοκατοικημένες 
περιφέρειες, καθώς και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)    

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 

(5) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) και στα άρθρα 7 έως 11 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
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πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή 
του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, 
λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων, στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία
δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις 
που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή 
διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης 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». 
Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς 
όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή 
του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, 
λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων, στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία 
δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις 
που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή 
διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης 
υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς 
όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 3

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

(7α) Οι θεματικές συγκεντρώσεις βάσει 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιτυγχάνονται σε εθνικό επίπεδο αλλά 
και να παρέχουν παράλληλα ευελιξία σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος 
και μεταξύ των διαφορετικών 
κατηγοριών περιφερειών. Οι θεματικές 
συγκεντρώσεις θα μπορούσαν να 
προσαρμοστούν, κατά περίπτωση, 
ανάλογα τους πόρους που προορίζονται 
για επενδυτικές προτεραιότητες οι οποίες 
συνδέονται με τη στροφή προς μια 
οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών. Ο βαθμός θεματικής 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των 
επιμέρους περιφερειών, τα επίπεδα 
χρηματοδότησης και τις ειδικές ανάγκες 
των περιφερειών των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ χρησιμοποιήθηκε ως 
κριτήριο επιλεξιμότητας για την περίοδο
2014-2020.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ενόψει του στόχου του παρόντος 
κανονισμού, ήτοι της ενίσχυσης της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης προκειμένου να 
προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη οι  διαφορές 
στον τομέα της περιφερειακής 
ανάπτυξης, ο βαθμός υστέρησης των 
μειονεκτουσών περιφερειών και τους 
περιορισμένους πόρους που διαθέτουν 
ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης βάσει της συμφωνίας του 
Παρισιού και σύμφωνα με το 7ο 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, 
έχουν εισαχθεί νέοι και φιλόδοξοι στόχοι 
για το περιβάλλον, την ενέργεια, τη 
διαχείριση αποβλήτων και το κλίμα στη 
νομοθεσία της Ένωσης. Προκειμένου να 
βοηθηθούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
τους εν λόγω στόχους και να συνεχίσουν 
τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό και την 
αναγκαία ανάπτυξη των υποδομών στις 
περιφέρειές τους, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση. 
Η εν λόγω διαρθρωτική μετάβαση θα είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στις θέσεις 
εργασίας και στην ανάπτυξη των κρατών 
μελών και των περιφερειών. Συνεπώς, 
είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η 
λήψη όλων των πιθανών μέτρων 
στήριξης στο πλαίσιο όλων των εν λόγω 
ειδικών στόχων.

Τροπολογία 6

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 Tαμεία θα συμβάλουν στην 
ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα 

(14) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και 
προκειμένου να ενισχυθεί η 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
δράσεων που πρέπει να ληφθούν σε 
ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο με 
στόχο την εκπλήρωση των δεσμεύσεων 



PE625.333v02-00 10/41 AD\1167266EL.docx

EL

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.

της Ένωσης, τα Tαμεία θα συμβάλουν 
στην ενσωμάτωση των δράσεων για το 
κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 
30 % των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ να στηρίζει στόχους που 
συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
συνεισφέρουν το 35% 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. Εν συνεχεία των
συστάσεων της έκθεσης αριθ. 2016/31 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
οι μηχανισμοί για την ενσωμάτωση 
κλιματικών πτυχών και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 
θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ 
μετριασμού και προσαρμογής, και να 
υλοποιούνται εκ των προτέρων μέσω 
όλων των διαδικασιών προγραμματισμού 
και σχεδιασμού, αντί να αποτελούν απλώς 
αντικείμενο εκ των υστέρων εκθέσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Αυτή την περίοδο, ο τομέας 
μεταφορών της Ένωσης αντιμετωπίζει 
θεμελιώδεις μετασχηματισμούς, εφόσον η 
ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση 
μεταβάλλουν τις παραδοσιακές 
διαδικασίες παραγωγής και τις ανάγκες 
των καταναλωτών. Είναι αναγκαίο να 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Οι 
εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις 
μεταφορές θα πρέπει να μειωθούν 
δραστικά χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, 
η ανάπτυξη οχημάτων χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να 
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αυξηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι για μια πιο οικολογική Ένωση με 
χαμηλές εκπομπές. Ωστόσο, 
εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι 
κατάλληλες υποδομές για τα εν λόγω 
οχήματα, και σήμερα υπάρχουν μόνο 100 
000 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα στην Ένωση, με 76 % του 
συνόλου των σημείων φόρτισης να 
βρίσκεται σε μόλις 4 κράτη μέλη, που 
καλύπτουν μόνο το 27 % της συνολικής 
επιφάνειας της Ένωσης. Η επιτυχής 
μετάβαση σε κινητικότητα χαμηλών 
εκπομπών απαιτεί κοινό πλαίσιο 
πολιτικής για τα οχήματα, τις υποδομές 
και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου 
τα οικονομικά κίνητρα και τα κίνητρα 
απασχόλησης συνδυάζονται σε ενωσιακό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και στηρίζονται από ισχυρότερα μέσα 
ενωσιακής χρηματοδότησης. Είναι 
αναγκαίο να δοθεί στα κράτη μέλη η 
ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν την 
ανάπτυξη υποδομών για οχήματα 
χαμηλών εκπομπών από κάθε δυνατή 
πηγή, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΠΑ 
και του Ταμείου Συνοχής. Θα πρέπει να 
δημιουργηθούν γρήγορα υποδομές 
επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι 
δεσμεύσεις της Ένωσης βάσει της 
συμφωνίας του Παρισιού και της 
συναφούς ενωσιακής νομοθεσίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Οι πράξεις στο πλαίσιο τόσο του 
ΕΤΠΑ όσο και του Ταμείου Συνοχής θα 
πρέπει να υλοποιούν τα μέτρα και τους 
στόχους που ορίζονται στα 
ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που πρόκειται να 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του κανονισμού 
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για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης, καθώς και τις συστάσεις της 
Επιτροπής για τα εν λόγω σχέδια, τόσο 
ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς 
τη χρηματοδοτική ενίσχυση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν 
δραστηριότητες και στόχους άλλων 
χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να 
βελτιωθεί η πρόσβαση στην υγεία και 
φροντίδα. Μπορούν να δημιουργηθούν 
συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+ και τη συνιστώσα του για την 
υγεία, με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς και με 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις που εστιάζουν όλο 
και περισσότερο σε ζητήματα που 
αφορούν την υγεία.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει 
στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση 
και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά 
τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών, καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της 
δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η 
στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 

(17) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει 
στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση 
και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά 
τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών, καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της 
δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η 
στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
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στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx 
[νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από 
το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στους στόχους πολιτικής για «μια 
εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης 
του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα μέσω της προώθησης της 
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές 
ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων». Η εν λόγω θεματική 
συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε 
εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα 
την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους 
προγραμμάτων και μεταξύ των τριών 
ομάδων κρατών μελών που έχουν 
σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. 
Επιπλέον, η μεθοδολογία για την 
κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα 
πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx 
[νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από 
το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στους στόχους πολιτικής για «μια 
εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης 
του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα μέσω της προώθησης της 
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές 
ενέργειας και μεταφορών, των πράσινων 
και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της βιώσιμης 
διαχείρισης των υδάτων, της πρόληψης 
και της διαχείρισης των κινδύνων». Η εν 
λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να 
επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας 
παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο 
επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ των 
τριών ομάδων κρατών μελών που έχουν 
σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. 
Επιπλέον, η μεθοδολογία για την 
κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα 
πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
ορισμένες υποχρηματοδοτούμενες 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι 
οποίες υπόκεινται σε ένα κεντρικό 
σύστημα διοίκησης. Οι μεγάλες 
δυσκολίες όσον αφορά τη 
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συγχρηματοδότηση προγραμμάτων 
διαβρώνουν την απορρόφηση των 
κονδυλίων συνοχής ειδικά στις 
περιφέρειες που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη επενδύσεων για τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών και εδαφικών 
ανισοτήτων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου η στήριξη να 
επικεντρωθεί στις βασικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, κρίνεται 
επίσης σκόπιμο να τηρηθούν οι 
απαιτήσεις για τη θεματική συγκέντρωση 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, ακόμη και στην 
περίπτωση μεταφορών μεταξύ των 
προτεραιοτήτων εντός του ίδιου 
προγράμματος ή μεταξύ διαφορετικών 
προγραμμάτων.

(18) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι των κρατών μελών, η θεματική 
συγκέντρωση θα πρέπει να είναι 
αρκούντως ευέλικτη για να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε 
περιφέρειας, επιτρέποντας στην Ένωση 
να στηρίζει τις μεταφορές μεταξύ των 
προτεραιοτήτων εντός του ίδιου 
προγράμματος ή μεταξύ διαφορετικών 
προγραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
αποφεύγονταν οι πρόσθετες ανισορροπίες 
ή οι βαθύτερες αναπτυξιακές ανισότητες 
μεταξύ των περιφερειών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
οργανισμών και των ενδιαφερόμενων 
μερών καθώς και η διοικητική 
αποδοτικότητα μέσω πρόσθετης τεχνικής 
και χρηματοδοτικής συνδρομής για τον 
εξορθολογισμό των τομέων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας στους οποίους 
εστιάζουν τα μέτρα του ΕΤΠΑ και του 
ΤΣ.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
καθορισμένοι στόχοι, θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να προωθηθεί η 
περιφερειακή ή τοπική κινητικότητα ή να 
μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η 
ηχορύπανση. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26β) Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
την προώθηση καθαρών, βιώσιμων και 
ασφαλών τρόπων μεταφοράς.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ο παρών κανονισμός θα 
συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της 
υποστήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής αποκαθιστώντας τις 
κύριες περιφερειακές ανισορροπίες στην 
Ένωση και μειώνοντας την υστέρηση που 
εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτούσες 
περιοχές, μεταξύ των οποίων χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής οι περιφέρειες που 
πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι 
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υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες, καθώς και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τους στόχους 
πολιτικής (ΣΠ) που ορίζονται στο άρθρο [4 
παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxxx [νέος ΚΚΔ], το ΕΤΠΑ 
υποστηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς 
στόχους:

1. Σύμφωνα με τους στόχους 
πολιτικής (ΣΠ) που ορίζονται στο άρθρο [4 
παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/xxxx [νέος ΚΚΔ], το ΕΤΠΑ 
υποστηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς 
στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
για ειδικές επενδύσεις και υποδομές σε 
κάθε κράτος μέλος:

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «μια πιο πράσινη Ευρώπη με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μέσω της προώθησης της δίκαιης 
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, 
της κυκλικής οικονομίας, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων («ΣΠ 2») με:

β) «μια πιο πράσινη Ευρώπη με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μέσω της προώθησης της δίκαιης 
μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας
και μεταφορών, των πράσινων και 
γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων («ΣΠ 2») με:

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) την προαγωγή της προσαρμογής iv) την προαγωγή της προσαρμογής 
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στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των 
κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές·

στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των 
κινδύνων, των  πυρκαγιών και των 
πλημμυρών, της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές, καθώς και παρεμβάσεων 
για την αντιμετώπιση της 
υδρογεωλογικής αστάθειας·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) την προαγωγή της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού·

v) την προαγωγή της βιώσιμης 
διαχείρισης του νερού,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
καταπολέμηση και την πρόληψη της 
ξηρασίας και των πλημμυρών, και της 
βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) την προώθηση της μετάβασης σε 
μια κυκλική οικονομία·

vi) την προώθηση της μετάβασης σε 
μια κυκλική οικονομία, ειδικότερα προς 
την επίτευξη των στόχων της 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
των αποβλήτων, όπως ορίζονται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/852, καθώς και των στόχων 
μείωσης της υγειονομικής ταφής, όπως 
ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/850·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
των πράσινων υποδομών στο αστικό 

vii) την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
των πράσινων υποδομών στο αστικό 
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περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης· περιβάλλον και τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης 
των υδάτων, της ρύπανσης του εδάφους, 
της ηχορύπανσης και της 
φωτορύπανσης·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) την προώθηση της βιώσιμης 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών για την 
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) την προώθηση επενδύσεων στον 
τομέα των αποβλήτων για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη 
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii β) την προώθηση επενδύσεων στον 
τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του κεκτημένου της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, 
ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) την εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
με την ανάπτυξη υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης·

iv) την εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
με την ανάπτυξη υποδομών, τη 
διοργάνωση εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης του κοινού, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
ασφάλειας στις αστικές περιοχές·

i) την ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, της ασφάλειας 
και της υγείας στις αστικές περιοχές·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
κοινωνικής, οικονομικής και 
περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των παράκτιων περιοχών 
μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

ii) την ενίσχυση της ολοκληρωμένης 
κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, της ασφάλειας 
και της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των παράκτιων περιοχών 
μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είτε βελτιώνουν την ικανότητα των 
αρχών του προγράμματος και των φορέων 
που συνδέονται με την υλοποίηση των 
ταμείων·

α) είτε βελτιώνουν, μέσω τεχνικής 
και χρηματοπιστωτικής βοήθειας, την 
ικανότητα των αρχών του προγράμματος 
και των φορέων που συνδέονται με την 
υλοποίηση των ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών·

Τροπολογία 30

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) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 
διαθέτουν τουλάχιστον το 40 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 
35 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία 31

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) 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 35 
% σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ· γ) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, 
κατά την έννοια της Σύστασης της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) επενδύσεις για την αναμόρφωση 
των υπό παρακμή βιομηχανικών 
περιφερειών και των περιφερειών των 
οποίων η ανάπτυξη παρουσιάζει 
υστέρηση·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ 
συνεργάζονται με ΜΜΕ σε μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, δραστηριότητες 
της οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών ή της κυκλικής οικονομίας οι 
οποίες στηρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία i), iii), 
vi) και vii), δύνανται να υποστηριχθούν 
παραγωγικές επενδύσεις όταν γίνονται 
μέσω χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)



PE625.333v02-00 22/41 AD\1167266EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
υγείας και φροντίδας, μεταξύ άλλων 
ολοκληρωμένης φροντίδας και 
πρωτοβάθμιας φροντίδας·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) επενδύσεις σε μέτρα για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, με εστίαση στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των κατοικιών και των κτιρίων 
οικιστικής χρήσης·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη 
κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των 
στοιχείων α) και β).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη 
κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των 
στοιχείων α), α α), α β) και β).

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη 
συνέχιση ή την τροποποίηση ( 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της 
μερικής ακύρωσης) της συνδρομής την 
οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 και 
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(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ή οποιασδήποτε 
άλλης πράξης που έχει εκδοθεί βάσει 
αυτών.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις για τη λήψη ενίσχυσης που 
υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν βάσει των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013 εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I –  πίνακας 1 – επιμέρους τίτλος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

2. Μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της 
προώθησης της δίκαιης 
μετάβασης σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, των 
πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων

RCO 18 - Νοικοκυριά που 
υποστηρίζονται για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης της κατοικίας 
τους

RCR 26 - Ετήσια τελική 
κατανάλωση ενέργειας 
(εκ της οποίας: κατοικίες, 
ιδιωτικά μη οικιστικά 
κτίρια, δημόσια μη 
οικιστικά κτίρια) 

RCO 19 - Δημόσια κτίρια 
που υποστηρίζονται για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
τους απόδοσης

RCO 27 - Νοικοκυριά με 
βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση των κατοικιών 
τους

RCO 20 - Αστικό δίκτυο 
αγωγών θέρμανσης που 
κατασκευάστηκε ή 
βελτιώθηκε πρόσφατα

RCO 28 - Κτίρια με 
βελτιωμένη ενεργειακή 
κατάταξη (εκ των οποίων: 
κατοικίες, ιδιωτικά μη 
οικιστικά κτίρια, δημόσια 
μη οικιστικά κτίρια)

RCR 29 - Εκτιμώμενες 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου*
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RCO 30 - Επιχειρήσεις με 
βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση

RCO 22 - Πρόσθετη 
παραγωγική ικανότητα 
για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές (εκ τη 
οποίας: ηλεκτρική, 
θερμική)

RCR 31 - Συνολική 
παραγόμενη ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές (εκ 
της οποίας: ηλεκτρική, 
θερμική)

RCO 97 - Αριθμός 
ενεργειακών κοινοτήτων 
και κοινοτήτων ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές 
που υποστηρίζεται*

RCR 32 - Ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές: 
ικανότητα που συνδέεται 
με το δίκτυο 
(επιχειρησιακή)*

RCO 23 - Συστήματα 
ψηφιακής διαχείρισης για 
έξυπνα δίκτυα

RCR 33 - Χρήστες 
συνδεδεμένοι σε έξυπνα 
δίκτυα

RCO 98 - Νοικοκυριά που 
υποστηρίζονται για να 
χρησιμοποιούν έξυπνα 
ενεργειακά δίκτυα

RCR 34 - Ανάπτυξη 
έργων για έξυπνα δίκτυα

RCO 24 - Νέα ή 
αναβαθμισμένα 
συστήματα 
παρακολούθησης 
καταστροφών, 
ετοιμότητας, 
προειδοποίησης και 
ανταπόκρισης*

RCR 35 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα

RCO 25 - Νέες 
κατασκευές ή ενίσχυση 
έργων σε ακτές, όχθες 
ποταμών και λιμνών και 
νέες κατασκευές ή 
ενίσχυση έργων κατά των 
κατολισθήσεων για την 
προστασία των ατόμων, 
των αγαθών και του 
φυσικού περιβάλλοντος

RCR 36 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα 
δασικής πυροπροστασίας

RCO 26 - Πράσινες 
υποδομές που 
κατασκευάστηκαν για την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

RCR 37 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα 
προστασίας κατά των 
φυσικών καταστροφών 
που συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή (εκτός 
των πλημμυρών και των 
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δασικών πυρκαγιών)

RCO 27 - Εθνικές/ 
περιφερειακές/ τοπικές 
στρατηγικές για την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

RCR 96 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα 
προστασίας κατά φυσικών 
κινδύνων που δεν 
συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή και 
κινδύνων που συνδέονται 
με τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες*

RCO 28 - Περιοχές που 
καλύπτονται από μέτρα 
προστασίας κατά των 
δασικών πυρκαγιών

RCR 38 - Εκτιμώμενος 
χρόνος απόκρισης σε 
καταστάσεις 
καταστροφών*

RCO 30 - Μήκος νέων 
αγωγών ή αγωγών που 
ενισχύθηκαν για τη 
σύνδεση νοικοκυριών με 
το δίκτυο ύδρευσης

RCR 41 - Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
βελτιωμένη παροχή νερού 

RCO 31 - Μήκος νέων 
κατασκευών ή 
κατασκευών που 
ενισχύθηκαν 
αποχετευτικών δικτύων

RCR 42 - Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
δευτερεύον τουλάχιστον 
σύστημα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων

RCO 32 - Νέα ή 
αναβαθμισμένη ικανότητα 
επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων

RCR 43 - Απώλειες νερού

RCR 44 - Υγρά απόβλητα 
που υποβάλλονται σε 
σωστή επεξεργασία

RCO 34 - Πρόσθετη 
ικανότητα για την 
ανακύκλωση των 
αποβλήτων

RCR 46 - Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης αποβλήτων 
και μικρά συστήματα 
διαχείρισης αποβλήτων 

RCR 47 - Ανακυκλωμένα 
απόβλητα

RCR 48 - Ανακυκλωμένα 
απόβλητα που 
χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες

RCR 49 - Ανακτηθέντα
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απόβλητα

RCO 36 - Επιφάνεια 
πράσινων υποδομών που 
στηρίζονται σε αστικές 
περιοχές

RCR 50 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα για 
την ποιότητα του αέρα

RCO 37 - Επιφάνεια 
τόπων Natura 2000 που 
καλύπτονται από μέτρα 
προστασίας και 
αποκατάστασης σύμφωνα 
με το πλαίσιο δράσης 
προτεραιότητας

RCR 95 - Πληθυσμός που 
έχει πρόσβαση σε νέες ή 
αναβαθμισμένες πράσινες 
υποδομές σε αστικές 
περιοχές

RCO 99 - Επιφάνεια 
τόπων, εκτός των τόπων 
Natura 2000, που 
καλύπτονται από μέτρα 
προστασίας και 
αποκατάστασης

RCR 51 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα για 
τη μείωση του θορύβου

RCO 38 - Επιφάνεια 
αποκαταστημένου 
εδάφους που 
υποστηρίζεται

RCR 52 -
Αποκαταστημένα εδάφη 
που χρησιμοποιούνται για 
χώρους πρασίνου, 
κοινωνικές κατοικίες, 
οικονομικές ή κοινοτικές 
δραστηριότητες

RCO 39 - Εγκαταστημένα 
συστήματα 
παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

2. Μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της 
προώθησης της δίκαιης 
μετάβασης σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, των 
πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, της 

RCO 18 - Νοικοκυριά που 
υποστηρίζονται για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης της κατοικίας 
τους

RCR 26 - Ετήσια τελική 
κατανάλωση ενέργειας 
(εκ της οποίας: κατοικίες, 
ιδιωτικά μη οικιστικά 
κτίρια, δημόσια μη 
οικιστικά κτίρια) 

RCO 19 - Δημόσια κτίρια 
που υποστηρίζονται για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
τους απόδοσης

RCO 27 - Νοικοκυριά με 
βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση των κατοικιών 
τους
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προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων

RCO 20 - Αστικό δίκτυο 
αγωγών θέρμανσης που 
κατασκευάστηκε ή 
βελτιώθηκε πρόσφατα

RCO 28 - Κτίρια με 
βελτιωμένη ενεργειακή 
κατάταξη (εκ των οποίων: 
κατοικίες, ιδιωτικά μη 
οικιστικά κτίρια, δημόσια 
μη οικιστικά κτίρια)

RCR 29 - Εκτιμώμενες 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου*

RCO 30 - Επιχειρήσεις με 
βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση

RCO 22 - Πρόσθετη 
παραγωγική ικανότητα 
για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές (εκ τη 
οποίας: ηλεκτρική, 
θερμική) 

RCR 31 - Συνολική 
παραγόμενη ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές (εκ 
της οποίας: ηλεκτρική, 
θερμική)

RCO 97 - Αριθμός 
ενεργειακών κοινοτήτων 
και κοινοτήτων ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές 
που υποστηρίζεται*

RCR 32 - Ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές: 
ικανότητα που συνδέεται 
με το δίκτυο 
(επιχειρησιακή)*

RCO 23 - Συστήματα 
ψηφιακής διαχείρισης για 
έξυπνα δίκτυα

RCR 33 - Χρήστες 
συνδεδεμένοι σε έξυπνα 
δίκτυα

RCO 98 - Νοικοκυριά που 
υποστηρίζονται για να 
χρησιμοποιούν έξυπνα 
ενεργειακά δίκτυα

RCR 34 - Ανάπτυξη 
έργων για έξυπνα δίκτυα

RCO24α - Μέτρα για την 
καταπολέμηση της 
ξηρασίας και των 
πλημμυρών

RCR 35 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα ή 
μέτρα προστασίας από 
την ξηρασία

RCO 24 - Νέα ή 
αναβαθμισμένα 
συστήματα 
παρακολούθησης 
καταστροφών, 
ετοιμότητας, 
προειδοποίησης και 
ανταπόκρισης*

RCR 36 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα 
δασικής πυροπροστασίας

RCO 25 - Νέες 
κατασκευές ή ενίσχυση 

RCR 37 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα 
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έργων σε ακτές, όχθες 
ποταμών και λιμνών και 
νέες κατασκευές ή 
ενίσχυση έργων κατά των 
κατολισθήσεων για την 
προστασία των ατόμων, 
των αγαθών και του 
φυσικού περιβάλλοντος

προστασίας κατά των 
φυσικών καταστροφών 
που συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή (εκτός 
των πλημμυρών και των 
δασικών πυρκαγιών)

RCO 26 - Πράσινες 
υποδομές που 
κατασκευάστηκαν για την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

RCR 96 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα 
προστασίας κατά φυσικών 
κινδύνων που δεν 
συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή και 
κινδύνων που συνδέονται 
με τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες*

RCO 27 - Εθνικές/ 
περιφερειακές/ τοπικές 
στρατηγικές για την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

RCR 38 - Εκτιμώμενος 
χρόνος απόκρισης σε 
καταστάσεις 
καταστροφών*

RCO 28 - Περιοχές που 
καλύπτονται από μέτρα 
προστασίας κατά των 
δασικών πυρκαγιών

RCO 30 - Μήκος νέων 
αγωγών ή αγωγών που 
ενισχύθηκαν για τη 
σύνδεση νοικοκυριών με 
το δίκτυο ύδρευσης

RCR 41 - Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
βελτιωμένη παροχή νερού 

RCO 31 - Μήκος νέων 
κατασκευών ή 
κατασκευών που 
ενισχύθηκαν 
αποχετευτικών δικτύων

RCR 42 - Πληθυσμός 
συνδεδεμένος σε 
δευτερεύον τουλάχιστον 
σύστημα επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων

RCO 32 - Νέα ή 
αναβαθμισμένη ικανότητα 
επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων

RCR 43 - Απώλειες νερού

RCR 44 - Υγρά απόβλητα 
που υποβάλλονται σε 
σωστή επεξεργασία

RCR 45 - Συμβολή στην 
ανάκτηση ενέργειας και 
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πρώτων υλών από υγρά 
απόβλητα

RCR 45α – Παραχθέντα 
αστικά απόβλητα

RCR 45β - Παραχθέντα 
υπολειμματικά απόβλητα

RCO 34 - Πρόσθετη 
ικανότητα για την 
πρόληψη και
ανακύκλωση των 
αποβλήτων

RCR 46 - Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης αποβλήτων 
και βιώσιμα συστήματα 
διαχείρισης αποβλήτων 
μικρού μεγέθους

RCR 47 - Ανακυκλωμένα 
απόβλητα

RCR 48 - Ανακυκλωμένα 
απόβλητα που 
χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες

RCR 49 -
Επαναχρησιμοποιημένα
απόβλητα

RCO 36 - Επιφάνεια 
πράσινων υποδομών που 
στηρίζονται σε αστικές 
περιοχές

RCR 50 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα για 
την ποιότητα του αέρα

RCO 37 - Επιφάνεια 
τόπων Natura 2000 που 
καλύπτονται από μέτρα 
προστασίας και 
αποκατάστασης σύμφωνα 
με το πλαίσιο δράσης 
προτεραιότητας

RCR 95 - Πληθυσμός που 
έχει πρόσβαση σε νέες ή 
αναβαθμισμένες πράσινες 
υποδομές σε αστικές 
περιοχές

RCO 99 - Επιφάνεια 
τόπων, εκτός των τόπων 
Natura 2000, που 
καλύπτονται από μέτρα 
προστασίας και 
αποκατάστασης

RCR 51 - Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα για 
τη μείωση του θορύβου

RCO 38 - Επιφάνεια 
αποκαταστημένου 
εδάφους που 
υποστηρίζεται

RCR 51α - Πληθυσμός 
που ωφελείται από μέτρα 
μείωσης της 
φωτορύπανσης

RCO 39 - Εγκαταστημένα RCR 52 -
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συστήματα 
παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
RCO 55 - Μήκος 
γραμμών τραμ και μετρό -
νέων

Αποκαταστημένα εδάφη 
που χρησιμοποιούνται για 
χώρους πρασίνου, 
κοινωνικές κατοικίες, 
οικονομικές ή κοινοτικές 
δραστηριότητες

RCO 56 - Μήκος 
γραμμών τραμ και μετρό 
- ανακατασκευασμένων/ 
αναβαθμισμένων

RCR 62 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών 
δημόσιων συγκοινωνιών

RCO 57 - Τροχαίο υλικό 
δημόσιων συγκοινωνιών 
φιλικό προς το 
περιβάλλον

RCR 63 - Ετήσιος 
αριθμός χρηστών νέων/ 
αναβαθμισμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

RCO 58 - Ειδικές 
υποδομές για ποδηλασία 
που υποστηρίζονται

RCR 64 - Ετήσιος 
αριθμός χρηστών των 
ειδικών υποδομών για 
ποδηλασία

RCO 59 - Υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων 
(σημεία ανεφοδιασμού/ 
επαναφόρτισης) που 
υποστηρίζονται

RCR 64a -Εκτιμώμενες 
εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που 
αποφεύγονται

RCO 60 - Πόλεις και 
κωμοπόλεις με νέα ή 
αναβαθμισμένα 
ψηφιοποιημένα 
συστήματα αστικών 
συγκοινωνιών

RCO 60α - Αριθμός 
σημείων ταχείας 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I –  πίνακας 1 – επιμέρους τίτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

3. Μια πιο RCO 41 - Επιπλέον RCR 53 - Νοικοκυριά με 



AD\1167266EL.docx 31/41 PE625.333v02-00

EL

διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της 
κινητικότητας και των 
περιφερειακών 
διασυνδέσεων ΤΠΕ

νοικοκυριά με πρόσβαση 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

συνδρομές σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 
δικτύου πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

RCO 42 - Επιπλέον 
επιχειρήσεις με πρόσβαση 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

RCR 54 - Επιχειρήσεις με 
συνδρομές σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 
δικτύου πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

RCO 43 - Μήκος νέων 
οδών που υποστηρίζονται 
- ΔΕΔ-Μ1

RCR 55 - Χρήστες νέων 
οδών και οδών που 
ανακατασκευάστηκαν ή 
αναβαθμίστηκαν 

RCO 44 - Μήκος νέων 
οδών που υποστηρίζονται 
- άλλες

RCR 56 - Εξοικονόμηση 
χρόνου που οφείλεται στη 
βελτίωση των οδικών 
υποδομών

RCO 45 - Μήκος οδών 
που ανακατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-
Μ

RCR 101 - Εξοικονόμηση 
χρόνου που οφείλεται στη 
βελτίωση των 
σιδηροδρομικών 
υποδομών

RCO 46 - Μήκος οδών 
που ανακατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν - άλλες

RCO 47 - Μήκος νέων 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που υποστηρίζονται -
ΔΕΔ-Μ

RCR 57 - Μήκος 
σιδηροδρομικών γραμμών 
σε λειτουργία 
εξοπλισμένων με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας

RCO 48 - Μήκος νέων 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που υποστηρίζονται -
άλλες

RCR 58 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών στους 
υποστηριζόμενους 
σιδηροδρόμους

RCO 49 - Μήκος 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που ανακατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-
Μ

RCR 59 - Σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές 
μεταφορές

RCO 50 - Μήκος 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που ανακατασκευάστηκαν 

RCR 60 - Εμπορευματικές 
μεταφορές σε εσωτερικές 
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ή αναβαθμίστηκαν - άλλες πλωτές οδούς

RCO 51 - Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
εσωτερικών πλωτών οδών 
- ΔΕΔ-Μ

RCO 52 - Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
εσωτερικών πλωτών οδών 
- άλλες

RCO 53 - Σιδηροδρομικοί 
σταθμοί και 
εγκαταστάσεις - νέοι ή 
αναβαθμισμένοι

RCO 54 - Διατροπικές 
συνδέσεις - νέες ή 
αναβαθμισμένες

RCO 100 - Αριθμός 
λιμένων που 
υποστηρίζονται

RCO 55 - Μήκος 
γραμμών τραμ και μετρό 
- νέων

RCR 62 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών 
δημόσιων συγκοινωνιών 

RCO 56 - Μήκος 
γραμμών τραμ και μετρό 
- ανακατασκευασμένων/ 
αναβαθμισμένων

RCR 63 - Ετήσιος 
αριθμός χρηστών νέων/ 
αναβαθμισμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

RCO 57 - Τροχαίο υλικό 
δημόσιων συγκοινωνιών 
φιλικό προς το 
περιβάλλον

RCR 64 - Ετήσιος 
αριθμός χρηστών των 
ειδικών υποδομών για 
ποδηλασία

RCO 58 - Ειδικές 
υποδομές για ποδηλασία 
που υποστηρίζονται

RCO 59 - Υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων 
(σημεία ανεφοδιασμού/ 
επαναφόρτισης) που 
υποστηρίζονται

RCO 60 - Πόλεις και 
κωμοπόλεις με νέα ή 
αναβαθμισμένα 
ψηφιοποιημένα 
συστήματα αστικών 
συγκοινωνιών
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_______________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 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

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

3. Μια πιο 
διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της 
κινητικότητας και των 
περιφερειακών 
διασυνδέσεων ΤΠΕ

RCO 41 - Επιπλέον 
νοικοκυριά με πρόσβαση 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

RCR 53 - Νοικοκυριά με 
συνδρομές σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 
δικτύου πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

RCO 42 - Επιπλέον 
επιχειρήσεις με πρόσβαση 
σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 
πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

RCR 54 - Επιχειρήσεις με 
συνδρομές σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες 
δικτύου πολύ υψηλής 
χωρητικότητας

RCO 43 - Μήκος νέων 
οδών που υποστηρίζονται 
- ΔΕΔ-Μ1

RCR 55 - Χρήστες νέων 
οδών και οδών που 
ανακατασκευάστηκαν ή 
αναβαθμίστηκαν 

RCO 44 - Μήκος νέων 
οδών που υποστηρίζονται 
- άλλες

RCR 56 - Εξοικονόμηση 
χρόνου που οφείλεται στη 
βελτίωση των οδικών 
υποδομών

RCO 45 - Μήκος οδών 
που ανακατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-
Μ

RCR 101 - Εξοικονόμηση 
χρόνου που οφείλεται στη 
βελτίωση των 
σιδηροδρομικών 
υποδομών

RCO 46 - Μήκος οδών 
που ανακατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν - άλλες

RCO 47 - Μήκος νέων 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που υποστηρίζονται -
ΔΕΔ-Μ

RCR 57 - Μήκος 
σιδηροδρομικών γραμμών 
σε λειτουργία 
εξοπλισμένων με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας 
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RCO 48 - Μήκος νέων 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που υποστηρίζονται -
άλλες

RCR 58 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών στους 
υποστηριζόμενους 
σιδηροδρόμους

RCO 49 - Μήκος 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που ανακατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-
Μ

RCR 59 - Σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές 
μεταφορές

RCO 50 - Μήκος 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που ανακατασκευάστηκαν 
ή αναβαθμίστηκαν - άλλες

RCR 60 - Εμπορευματικές 
μεταφορές σε εσωτερικές 
πλωτές οδούς

RCO 51 - Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
εσωτερικών πλωτών οδών 
- ΔΕΔ-Μ

RCO 52 - Μήκος νέων ή 
αναβαθμισμένων 
εσωτερικών πλωτών οδών 
- άλλες

RCO 53 - Σιδηροδρομικοί 
σταθμοί και 
εγκαταστάσεις - νέοι ή 
αναβαθμισμένοι

RCO 54 - Διατροπικές 
συνδέσεις - νέες ή 
αναβαθμισμένες

RCO 100 - Αριθμός 
λιμένων που 
υποστηρίζονται

διαγράφεται διαγράφεται

_______________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 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).
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I –  πίνακας 1 – επιμέρους τίτλος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

4. Μια πιο κοινωνική 
Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων

RCO 61 - Ετήσιος 
αριθμός ανέργων που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις για 
υπηρεσίες απασχόλησης 
(χωρητικότητα)

RCR 65 - Αριθμός 
ατόμων που αναζητούν 
εργασία και 
χρησιμοποιούν ετησίως 
τις υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες απασχόλησης

RCO 63 - Χωρητικότητα 
υποδομών που έχουν 
δημιουργηθεί για 
προσωρινή υποδοχή

RCR 66 - Πληρότητα 
υποδομών που έχουν 
κατασκευαστεί ή 
ανακαινιστεί για 
προσωρινή υποδοχή 

RCO 64 - Χωρητικότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί –
μετανάστες, πρόσφυγες 
και άτομα που ζητούν ή 
βρίσκονται υπό διεθνή 
προστασία

RCR 67 - Πληρότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί –
μετανάστες, πρόσφυγες 
και άτομα που ζητούν ή 
βρίσκονται υπό διεθνή 
προστασία

RCO 65 - Χωρητικότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί - άλλοι

RCR 68 - Πληρότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί - άλλοι

RCO 66 - Χωρητικότητα 
τάξεων των 
υποστηριζόμενων 
υποδομών παιδικής 
φροντίδας (νέες ή 
αναβαθμισμένες)

RCR 70 - Ετήσιος 
αριθμός παιδιών που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
υποδομές παιδικής 
φροντίδας

RCO 67 - Χωρητικότητα 
τάξεων των 
υποστηριζόμενων 
υποδομών εκπαίδευσης 
(νέες ή αναβαθμισμένες)

RCR 71 - Ετήσιος 
αριθμός μαθητών που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
υποδομές εκπαίδευσης

RCO 69 - Χωρητικότητα 
των υποστηριζόμενων 
υποδομών υγειονομικής 

RCR 72 - Αριθμός 
ατόμων με πρόσβαση σε 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
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περίθαλψης υγειονομικής περίθαλψης 

RCO 70 - Χωρητικότητα 
των υποστηριζόμενων 
κοινωνικών υποδομών 
(εκτός της στέγασης)

RCR 73 - Ετήσιος 
αριθμός ατόμων που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης

RCR 74 - Ετήσιος 
αριθμός ατόμων που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
εγκαταστάσεις κοινωνικής 
περίθαλψης

RCR 75 - Μέσος χρόνος 
απόκρισης σε επείγοντα 
ιατρικά περιστατικά στην 
υποστηριζόμενη περιοχή

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

4. Μια πιο κοινωνική 
Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων

RCO 61 - Ετήσιος 
αριθμός ανέργων που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις για 
υπηρεσίες απασχόλησης 
(χωρητικότητα)

RCR 65 - Αριθμός 
ατόμων που αναζητούν 
εργασία και 
χρησιμοποιούν ετησίως 
τις υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες απασχόλησης

RCO 63 - Χωρητικότητα 
υποδομών που έχουν 
δημιουργηθεί για 
προσωρινή υποδοχή

RCR 66 - Πληρότητα 
υποδομών που έχουν 
κατασκευαστεί ή 
ανακαινιστεί για 
προσωρινή υποδοχή

RCO 64 - Χωρητικότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί –
μετανάστες, πρόσφυγες 
και άτομα που ζητούν ή 
βρίσκονται υπό διεθνή 
προστασία

RCR 67 - Πληρότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί –
μετανάστες, πρόσφυγες 
και άτομα που ζητούν ή 
βρίσκονται υπό διεθνή 
προστασία

RCO 65 - Χωρητικότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί - άλλοι

RCR 68 - Πληρότητα 
κατοικιών που έχουν 
αποκατασταθεί - άλλοι
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RCO 66 - Χωρητικότητα 
τάξεων των 
υποστηριζόμενων 
υποδομών παιδικής 
φροντίδας (νέες ή 
αναβαθμισμένες)

RCR 70 - Ετήσιος 
αριθμός παιδιών που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
υποδομές παιδικής 
φροντίδας

RCO 67 - Χωρητικότητα 
τάξεων των 
υποστηριζόμενων 
υποδομών εκπαίδευσης 
(νέες ή αναβαθμισμένες)

RCR 71 - Ετήσιος 
αριθμός μαθητών που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
υποδομές εκπαίδευσης

RCO 69 - Χωρητικότητα 
και προσβασιμότητα των 
υποστηριζόμενων 
υποδομών υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
καινοτόμων τεχνολογιών 
υγειονομικής περίθαλψης

RCR 72 - Αριθμός 
ατόμων με πρόσβαση σε 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης 

RCO 70 - Χωρητικότητα 
και προσβασιμότητα των 
υποστηριζόμενων 
κοινωνικών υποδομών 
(εκτός της στέγασης)

RCR 73 - Ετήσιος 
αριθμός ατόμων που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης

RCR 74 - Ετήσιος 
αριθμός ατόμων που 
χρησιμοποιούν τις 
υποστηριζόμενες 
εγκαταστάσεις κοινωνικής 
περίθαλψης

RCR 75 - Μέσος χρόνος 
απόκρισης σε επείγοντα 
ιατρικά περιστατικά στην 
υποστηριζόμενη περιοχή

RCR 75 a– Άτομα με 
πρόσβαση σε μέτρα 
ευαισθητοποίησης και 
εκστρατείες για την 
πρόληψη νόσων
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τμήμα 4 – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος 
πολιτικής

Ειδικός 
στόχος

Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3) (4)

4. Μια πιο 
κοινωνική 
Ευρώπη μέσω 
της 
υλοποίησης 
του 
ευρωπαϊκού 
πυλώνα 
κοινωνικών 
δικαιωμάτων

iv) την 
εξασφάλιση 
ισότιμης 
πρόσβασης 
στην 
υγειονομική 
περίθαλψη με 
την ανάπτυξη 
υποδομών, 
συμπεριλαμβα
νομένης της 
πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής 
περίθαλψης·

CCO 20 - Νέα ή 
αναβαθμισμένη 
ικανότητα 
υποδομών 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

CCR 19 - Πληθυσμός 
με πρόσβαση σε 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
υγειονομικής 
περίθαλψης

Τροπολογία

Στόχος 
πολιτικής

Ειδικός 
στόχος

Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3) (4)

4. Μια πιο 
κοινωνική 
Ευρώπη μέσω 
της 
υλοποίησης 
του 
ευρωπαϊκού 
πυλώνα 
κοινωνικών 
δικαιωμάτων

iv) 
Εξασφάλιση 
ισότιμης 
πρόσβασης σε 
υγειονομική 
περίθαλψη με 
την ανάπτυξη 
υποδομών, 
συμπεριλαμβα
νομένης της 
πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής 
περίθαλψης, 
λαμβανομένω
ν υπόψη των 
αναγκών που 
έχουν 

CCO 20 - Νέα ή 
αναβαθμισμένη 
ικανότητα και 
προσβασιμότητα
υποδομών 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

CCR 19 - Πληθυσμός 
με πρόσβαση σε 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
υγειονομικής 
περίθαλψης
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προσδιοριστεί 
από ασθενείς 
ή οργανώσεις 
ασθενών·
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