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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η πρόταση της Επιτροπής 

Η πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (εφεξής 
«ΕΤΠΑ») και το Ταμείο Συνοχής, ορίζει τους στόχους που απαιτούνται για την εφαρμογή του 
ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μια θεματική συγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο για να πλαισιώσει 
την εφαρμογή των ταμείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθεί η 
πλειονότητα των πόρων (από 65 % έως 85 %) στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής 1 «μια 
εξυπνότερη Ευρώπη» και 2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα», που προσδιορίζονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό που θεσπίζει κοινές διατάξεις για 
όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία. 

Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης ένα περιορισμένο κατάλογο μη επιλέξιμων 
δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης των ταμείων.

Τέλος, ο παρών κανονισμός ορίζει ένα σύνολο από δείκτες παρακολούθησης και την 
προσέγγιση για ορισμένα εδάφη, καθώς και για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές.

2. Οι προτάσεις της συντάκτριας της παρούσας γνωμοδότησης

Εκτιμώντας ότι οι περιφέρειες είναι οι πλέον κατάλληλες για να καθορίζουν τις ανάγκες τους 
και τις προτεραιότητές τους και προκειμένου να ενθαρρύνει μια αποκεντρωμένη 
διακυβέρνηση στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών ταμείων, η συντάκτρια της παρούσας 
προτείνει να διατηρηθεί μια θεματική συγκέντρωση σε περιφερειακό και όχι, όπως προβλέπει 
ο παρών κανονισμός, σε εθνικό επίπεδο.

Για να δώσει στις περιφέρειες μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των πόρων του ΕΤΠΑ, η 
συντάκτρια της παρούσας προτείνει επίσης να διευρυνθεί η θεματική συγκέντρωση και σε 
άλλους στόχους πολιτικής. Με αυτή την προοπτική, εκτιμώντας ότι οι μεταφορές έχουν 
κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
συντάκτρια της παρούσας προτείνει να εισαχθεί στη θεματική συγκέντρωση ένας στόχος 
πολιτικής 3 «μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη».

Επομένως, για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες για να στηρίξουν και άλλους 
στόχους πολιτικής, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει να μειωθεί το ελάχιστο μερίδιο των 
πόρων που προορίζονται για τον στόχο πολιτικής 1 «μια εξυπνότερη Ευρώπη» από 60 % σε 
30 % για τις πιο προηγμένες περιφέρειες, από 45 % σε 30 % για τις περιφέρειες υπό 
μετάβαση, και από 35 % σε 20 % για τις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες.

Εκτιμώντας ότι οι μεταφορές έχουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει να 
εισαχθούν νέοι ειδικοί στόχοι σχετιζόμενοι με τις μεταφορές:

 ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με την έξυπνη κινητικότητα και την ποιότητα των 
μεταφορικών υπηρεσιών εντός του στόχου πολιτικής 1 «μια εξυπνότερη Ευρώπη»·
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 ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με τη βιώσιμη κινητικότητα εντός του στόχου 
πολιτικής 2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη»·

 ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με τη χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης εντός 
του στόχου πολιτικής 2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη»·

 ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με την κινητικότητα ως φορέα εδαφικής συνοχής 
εντός του στόχου πολιτικής 3 «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη»·

 ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες 
μεταφορών εντός του στόχου πολιτικής 4 «μια πιο κοινωνική Ευρώπη»·

Για να προωθηθεί η χρήση του ΕΤΠΑ στις μεταφορές, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει 
επίσης να καταργηθούν ορισμένες διατάξεις που περιορίζουν τη χρήση του ΕΤΠΑ στους 
περιφερειακούς αερολιμένες και στο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό.

Τέλος, η συντάκτρια της παρούσας καταθέτει τροπολογίες που ενθαρρύνουν τη συνέργεια 
ανάμεσα στο ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα μέσα του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 
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 

(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 
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 
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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 επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την άνευ εμποδίων 
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, στη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
στην προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, ιθαγένειας, 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 των 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ένωση 
βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή και των 
προσπαθειών της Ένωσης για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και
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.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σε έναν όλο και περισσότερο 
διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της 
δυναμικής του δημογραφικού και 
μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές 
ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης 
απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να 
βασίζεται στις συνέργειες και στις 
συμπληρωματικότητες των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, 
ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την 
αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των 
ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, 
το ΕΤΠΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για 
τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης 
ένταξης των μεταναστών.

(8) Σε έναν όλο και περισσότερο 
διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της 
δυναμικής του δημογραφικού και 
μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές 
ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης 
απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να 
βασίζεται στις συνέργειες και στις 
συμπληρωματικότητες των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, 
ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την 
αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των 
ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα 
πρέπει να παρέχουν στήριξη για τη 
διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ένταξης 
των μεταναστών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να στηρίξουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες για να 
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και 
για να είναι σε θέση να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες 
τους, καθώς και να προλαμβάνουν τη 
ριζοσπαστικοποίηση, οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
συμβάλλουν, με τη συνέργεια και τη 
συμπληρωματικότητα των άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, στην οικοδόμηση 
της ασφάλειας σε τομείς στους οποίους 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλείς και 
σίγουροι δημόσιοι χώροι και υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι 
μεταφορές και η ενέργεια.

(9) Προκειμένου να στηρίξουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες για να 
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και 
για να είναι σε θέση να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας και συνοχής για 
τους πολίτες τους, καθώς και να 
προλαμβάνουν τη ριζοσπαστικοποίηση, οι 
επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να συμβάλλουν, με τη συνέργεια 
και τη συμπληρωματικότητα των άλλων 
πολιτικών της Ένωσης, στην οικοδόμηση 
της ασφάλειας σε τομείς στους οποίους 
είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλείς και 
σίγουροι δημόσιοι χώροι και υποδομές 
ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι 
μεταφορές και η ενέργεια.



AD\1171145EL.docx 7/33 PE626.999v04-00

EL

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Επιπλέον, οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους 
δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής 
ταχύτητας και στην προώθηση της 
καθαρής και βιώσιμης πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας.

(10) Επιπλέον, οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορικών 
υποδομών και ενός πλήρους δικτύου 
ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας 
και στην προώθηση της καθαρής, 
ασφαλούς και βιώσιμης πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας.

Τροπολογία 5

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 
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 

(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 
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», «μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
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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.

του άνθρακα», «μια πιο διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη», καθώς και «μια πιο κοινωνική 
Ευρώπη». Η εν λόγω θεματική 
συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας 
παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο 
επιμέρους προγραμμάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να καθοριστούν τα διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν 
να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους 
τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο 
Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-
Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος 
των δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, 
επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε 
εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς 
και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την 

(19) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να καθοριστούν τα διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν 
να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους 
τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
μπορούν να στηρίζουν επενδύσεις για το 
περιβάλλον και το ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το 
ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων 
θα πρέπει να απλουστευθεί και θα πρέπει 
να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις 
υποδομές, την ασφάλεια των 
υφιστάμενων σηράγγων και γεφυρών, 
επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε 
εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα 
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επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και 
τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή 
οικονομικών πόλων. Προκειμένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα 
πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και 
δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, 
προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη 
στήριξη ευρύτερου φάσματος 
παρεμβάσεων όσον αφορά τα 
προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής 
θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος 
φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων 
πόρων, καθώς και τις δαπάνες που 
συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς 
και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και 
τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή 
οικονομικών πόλων. Προκειμένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα 
πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και 
δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, 
προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη 
στήριξη ευρύτερου φάσματος 
παρεμβάσεων όσον αφορά τα 
προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής 
θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος 
φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων 
πόρων, καθώς και τις δαπάνες που
συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα έργα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα 
εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της 
επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης 
διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΔ).

(20) Τα έργα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα 
εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται 
από το Ταμείο Συνοχής και από το ΕΤΠΑ 
τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και 
μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο
του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΜΣΔ).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Επί πλέον, για να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία των επενδύσεων που 
χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης στις 
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μεταφορές, θα πρέπει να επιδιωχθούν 
συνέργειες ανάμεσα στο ΕΤΠΑ και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που τελούν υπό 
άμεση διαχείριση, όπως είναι ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(EIM/ΜΣΔ) καθώς και τα 
χρηματοδοτικά μέσα του μελλοντικού 
προγράμματος «InvestEU»·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
ιδίως με την έγκριση μέτρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, για την χορήγηση 
πρόσθετων κονδυλίων στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές προκειμένου να 
αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που 
συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή 
περισσότερα από τα προβλήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, 
δηλαδή η μεγάλη απόσταση, ο νησιωτικός 
χαρακτήρας, η μικρή έκταση, η δύσκολη 
μορφολογία και το κλίμα, η οικονομική 
εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων, 
και τα οποία είναι μόνιμα και σωρευτικά 
και αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή 
τους. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να 
καλύπτουν επενδύσεις, λειτουργικές 
δαπάνες και υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας με σκοπό την αντιστάθμιση του 
πρόσθετου κόστους που προκαλείται από 
τους παραπάνω περιορισμούς. Η 
λειτουργική ενίσχυση μπορεί να καλύπτει 
δαπάνες υπηρεσιών εμπορευματικών 
μεταφορών και ενισχύσεις εκκίνησης 
επιχειρήσεων για υπηρεσίες μεταφορών, 
καθώς και δαπάνες για πράξεις που 
συνδέονται με προβλήματα αποθήκευσης, 
το υπερβολικό μέγεθος και τη συντήρηση 
των εργαλείων παραγωγής και την έλλειψη 
ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική 
αγορά. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα 

(27) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
ιδίως με την έγκριση μέτρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, για την χορήγηση 
πρόσθετων κονδυλίων στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές προκειμένου να 
αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που 
συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή 
περισσότερα από τα προβλήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, 
δηλαδή η μεγάλη απόσταση, ο νησιωτικός 
χαρακτήρας, η μικρή έκταση, η δύσκολη 
μορφολογία και το κλίμα, η οικονομική 
εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων, 
και τα οποία είναι μόνιμα και σωρευτικά 
και αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή 
τους. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να 
καλύπτουν επενδύσεις, λειτουργικές 
δαπάνες και υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας με σκοπό την αντιστάθμιση του 
πρόσθετου κόστους που προκαλείται από 
τους παραπάνω περιορισμούς. Η 
λειτουργική ενίσχυση μπορεί να καλύπτει 
δαπάνες υπηρεσιών εμπορευματικών 
μεταφορών, της οικολογικής 
εφοδιαστικής, της διαχείρισης της 
κινητικότητας και ενισχύσεις εκκίνησης 
επιχειρήσεων για υπηρεσίες μεταφορών, 
καθώς και δαπάνες για πράξεις που 
συνδέονται με προβλήματα αποθήκευσης, 
το υπερβολικό μέγεθος και τη συντήρηση 
των εργαλείων παραγωγής και την έλλειψη 



AD\1171145EL.docx 11/33 PE626.999v04-00

EL

της εσωτερικής αγοράς, και όπως 
συμβαίνει με όλες τις πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, οποιαδήποτε στήριξη του 
ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση 
λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις όπως ορίζονται στα 
άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική 
αγορά. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα 
της εσωτερικής αγοράς, και όπως 
συμβαίνει με όλες τις πράξεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, οποιαδήποτε στήριξη του 
ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση 
λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις όπως ορίζονται στα 
άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την ενίσχυση των ικανοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας και την 
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών·

i) την προαγωγή των ικανοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας και την 
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την εκμετάλλευση των οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις·

ii) την εκμετάλλευση των οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις και την 
ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) την ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

iii) την ενίσχυση της ανάπτυξης, της 
ανταγωνιστικότητας και της 
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ανθεκτικότητας των ΜΜΕ·

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) την ανάπτυξη έξυπνων, ασφαλών 
και διαλειτουργικών τρόπων μεταφοράς·

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v a) την προαγωγή της κινητικότητας 
χαμηλών εκπομπών και της 
πολυτροπικής κινητικότητας·

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi α) την υποστήριξη της διαρθρωτικής 
αλλαγής για τη μετάβαση στην χαμηλών 
εκπομπών παραγωγή ενέργειας·

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την ενίσχυση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας·

i) την ενίσχυση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας και των διασυνοριακών 
συνδέσεων·
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Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την ανάπτυξη βιώσιμου, 
ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-
Μ·

ii) την ανάπτυξη βιώσιμου, 
ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνου, ασφαλούς και προστατευμένου
και διατροπικού ΔΕΔ-Μ·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής 
στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 
ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, 
με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και 
διασυνοριακή κινητικότητα·

iii) την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής 
στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, 
ασφαλούς και προστατευμένης και 
διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη 
πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ, διασυνοριακή 
κινητικότητα και συνδεσιμότητα με τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) την προαγωγή της βιώσιμης 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

iv) την προαγωγή της βιώσιμης 
πολυτροπικής και προσβάσιμης 
κινητικότητας, όπου περιλαμβάνονται η 
πεζοπορία, η ποδηλασία, οι δημόσιες 
μεταφορές και η διαμοιρασμένη 
κινητικότητα·
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
ποιοτικές και χωρίς αποκλεισμούς 
δημόσιες μεταφορικές υπηρεσίες·

Τροπολογία 21

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, 
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης, ακόμη και στις 
αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία 22

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, του τομέα του 
τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές 
περιοχές·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii
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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, του τομέα του 
τουρισμού και της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών, 
των παράκτιων και των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, μέσω της τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) τη λήψη μέτρων υπέρ της 
τουριστικής ελκυστικότητας των 
περιφερειών και εδαφών που προάγουν 
ένα βιώσιμο τουρισμό·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», το σύνολο των πόρων του 
ΕΤΠΑ σε κάθε κράτος μέλος 
συγκεντρώνεται σε εθνικό επίπεδο 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

1. Όσον αφορά τα προγράμματα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», το σύνολο των πόρων του 
ΕΤΠΑ σε κάθε κράτος μέλος 
συγκεντρώνεται σε περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τη θεματική 
συγκέντρωση της στήριξης για τα κράτη 
μέλη που περιλαμβάνουν εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, αντιμετωπίζονται 
ξεχωριστά οι πόροι του ΕΤΠΑ που 
διατίθενται ειδικά για προγράμματα στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι πόροι 
που αφορούν τις υπόλοιπες περιφέρειες.

2. Όσον αφορά τη θεματική 
συγκέντρωση της στήριξης για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές των κρατών μελών, 
αντιμετωπίζονται ξεχωριστά οι πόροι του 
ΕΤΠΑ που διατίθενται ειδικά για 
προγράμματα στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και οι πόροι που αφορούν τις 
υπόλοιπες περιφέρειες.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα με τον λόγο του ακαθάριστου 
εθνικού τους εισοδήματος ως εξής:

Οι περιφέρειες  κατηγοριοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]:

α) όσα έχουν λόγο ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 100% του μέσου όρου της ΕΕ 
(«κατηγορία 1»)·

α) στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες»)·

β) όσα έχουν λόγο ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ 
(«κατηγορία 2»)·

β) στις περιφέρειες υπό μετάβαση, 
των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 
μεταξύ του 75 % και του 100 % του μέσου 
ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περιφέρειες υπό 
μετάβαση»)·

γ) όσα έχουν λόγο ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος μικρότερο από το 
75% του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 
3»).

γ) στις περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ είναι υψηλότερο από το 100% του 
μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες»).

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
ο λόγος του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος είναι ο λόγος του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος ενός κράτους μέλους, που 
μετράται σε μονάδες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
από το 2014 έως το 2016, προς το μέσο 
κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα των 27 κρατών μελών που 
μετράται σε μονάδες αγοραστικής 
δύναμης για την ίδια περίοδο αναφοράς.

διαγράφεται

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα προγράμματα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, κατηγοριοποιούνται στην 
κατηγορία 3.

Όσον αφορά τα προγράμματα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, κατηγοριοποιούνται στην 
κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών».

Τροπολογία 30

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) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 1 
διαθέτουν τουλάχιστον το 60 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2·
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Τροπολογία 31

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 20 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 
% σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία 32

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 15 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 
% σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις σε υποδομές· α) επενδύσεις σε υποδομές, ιδίως με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στα δίκτυα 
μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών 
διευρωπαϊκών δικτύων και αναβάθμιση 
της ασφάλειας των υφιστάμενων 
μεταφορικών υποδομών, όπως γέφυρες 
και σήραγγες·
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Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) επενδύσεις στη βιώσιμη αστική 
κινητικότητα όπως και στις δημόσιες 
μεταφορές και στους ποδηλατόδρομους·

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τη χρηματοδότηση της αγοράς 
τροχαίου υλικού προς χρήση στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη 
του ειδικού στόχου 1 στο πλαίσιο του ΣΠ 1 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv), το ΕΤΠΑ 
υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες 
κατάρτισης, διά βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης.

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη 
του ειδικού στόχου 1 στο πλαίσιο του ΣΠ 1 
που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο α) σημείο iv) καθώς και αυτού 
που καθορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΣΠ 4, το 
ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες 
κατάρτισης, διά βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το μεταφερόμενο από το ΕΤΠΑ 
στον μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» ποσό χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος κανονισμός ΜΣΕ].

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ· β) επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ και στη 
βιώσιμη κινητικότητα·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις επενδύσεις σε υποδομές 
αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

διαγράφεται

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
για την επεξεργασία υπολειμματικών 
αποβλήτων·

ζ) τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
για την επεξεργασία υπολειμματικών 
αποβλήτων, εκτός εάν βρίσκονται σε 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τη χρηματοδότηση για την αγορά 
τροχαίου υλικού με σκοπό τη χρήση σε 
σιδηροδρομικές μεταφορές, εκτός εάν 
συνδέεται με:

διαγράφεται

i) απαλλαγή από δημόσια υπηρεσία 
που έχει ανατεθεί με δημόσιο διαγωνισμό 
δυνάμει του κανονισμού 1370/2007 όπως 
τροποποιήθηκε·

ii) παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών σε γραμμές 
οι οποίες είναι πλήρως ανοικτές στον 
ανταγωνισμό και ο δικαιούχος είναι 
νεοεισερχόμενος επιλέξιμος για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [κανονισμός 
ΕΕ για τις επενδύσεις].

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 
[38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] 
του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
σύμφωνα με το παράρτημα II.

3. Σύμφωνα με την υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 
[38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] 
του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 
σύμφωνα με το παράρτημα II. Οι 
πληροφορίες αυτές παρέχουν επίσης 
ποιοτική αξιολόγηση της προόδου προς 
την επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που 
βασίζεται σε εδαφικές στρατηγικές 
σύμφωνα με το άρθρο [23] του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] με επίκεντρο 
στις αστικές περιοχές («βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη») στο πλαίσιο και των δύο 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που 
βασίζεται σε εδαφικές στρατηγικές 
σύμφωνα με το άρθρο [23] του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] με επίκεντρο 
στις αστικές περιοχές («βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη» και «σχέδια βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας (SUMPs)») στο πλαίσιο και 
των δύο στόχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ειδικά συμπληρωματικά 
κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές χρησιμοποιούνται για την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που 
συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή 
περισσότερα από τα μόνιμα προβλήματα 
που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και τα 
οποία αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ.

1. Το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται στην 
ειδική συμπληρωματική ενίσχυση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τα ειδικά 
συμπληρωματικά κονδύλια για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές χρησιμοποιούνται για 
την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους 
που συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές 
ένα ή περισσότερα από τα μόνιμα 
προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή 
τους και τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
πρώτη παράγραφος, το ΕΤΠΑ μπορεί να 
στηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
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των εν λόγω επιχειρήσεων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – σημείο 1 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού

1. Μια ανταγωνιστική και 
εξυπνότερη Ευρώπη με την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της και την προώθηση του 
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

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

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

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

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

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

RCR 58 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών στους 
υποστηριζόμενους 
σιδηροδρόμους

RCO 48 - Μήκος νέων 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που υποστηρίζονται -
άλλες

RCR 59 - Σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές 
μεταφορές

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

RCR 60 - Εμπορευματικές 
μεταφορές σε εσωτερικές 
πλωτές οδούς

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

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
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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

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

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

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

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

- αριθμός οδικών και 
σιδηροδρομικών 
γεφυρών και σηράγγων 
που ελέγχονται κάθε τρία 
έτη και διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση για 
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λόγους ασφαλείας

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

RCO 48 - Μήκος νέων 
σιδηροδρομικών γραμμών 
που υποστηρίζονται -
άλλες 

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

RCR 57 - Μήκος 
σιδηροδρομικών γραμμών 
σε λειτουργία 
εξοπλισμένων με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS), 
συμπεριλαμβανομένων 
διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών 
συνδέσεων εξοπλισμένων 
με συστήματα ERTMS

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

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

RCR 58 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών στους 
υποστηριζόμενους 
σιδηροδρόμους για 
αποστάσεις κάτω των 50 
χλμ, μεταξύ 50 και 300 
χλμ και άνω των 300 χλμ

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

RCO 53 - Σιδηροδρομικοί 
σταθμοί και 
εγκαταστάσεις - νέοι ή 
αναβαθμισμένοι 

RCR 59 - Σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές 
μεταφορές

- συμπεριλαμβανομένου 
του αριθμού των εν λόγω 
σιδηροδρομικών 
σταθμών που 

- αριθμός 
μετασκευασμένων 
φορταμαξών με πέδιλα 
πέδης LL για μείωση του 
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αντιστοιχούν στο 
κανονισμό της 
Επιτροπής για τις ΤΠΔ-
ΑΜΚ

θορύβου

RCO 54 - Διατροπικές 
συνδέσεις - νέες ή 
αναβαθμισμένες

RCR 60 - Εμπορευματικές 
μεταφορές σε εσωτερικές 
πλωτές οδούς

RCO 100 - Αριθμός 
λιμένων που 
υποστηρίζονται

RCO 55 - Μήκος 
γραμμών τραμ και μετρό -
νέων

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 πεζοπορία 
και ποδηλασία που 
υποστηρίζονται

- Ετήσιοι χρήστες 
ποδηλάτων

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

- Μερίδιο της 
διατροπικής αγοράς 
(διατροπική κατανομή) 
των χρηστών ιδιωτικών 
αυτοκινήτων, δημόσιων 
μέσων μεταφοράς (μετρό 
- τραμ - λεωφορείων), 
του διαμοιρασμού και 
της κοινοχρησίας 
αυτοκινήτων, καθώς και 
των ποδηλάτων και 
πεζών

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

RCR 64 - Ετήσιος 
αριθμός χρηστών των 
ειδικών υποδομών για 
πεζοπορία και ποδηλασία
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – πίνακας 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της μέσω 
της προώθησης της 
βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης των αστικών, 
αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, καθώς και 
μέσω της στήριξης 
τοπικών πρωτοβουλιών

RCO 74 - Πληθυσμός που 
καλύπτεται από τις 
στρατηγικές 
ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης

RCR 76 - Ενδιαφερόμενοι 
που συμμετέχουν στην 
εκπόνηση και την 
υλοποίηση των 
στρατηγικών αστικής 
ανάπτυξης

RCO 75 -
Ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης

RCR 77 - Τουρίστες/ 
επισκέψεις σε 
υποστηριζόμενους 
χώρους* 

RCO 76 - Συνεργατικά 
έργα

RCR 78 Χρήστες που 
ωφελούνται από τις 
υποστηριζόμενες 
πολιτιστικές υποδομές

RCO 77 - Χωρητικότητα 
πολιτιστικών και 
τουριστικών υποδομών
που υποστηρίζονται

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (2) (3)

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της μέσω 
της προώθησης της 
βιώσιμης και 
ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης των αστικών, 
αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, καθώς και 
μέσω της στήριξης 
τοπικών πρωτοβουλιών

RCO 74 - Πληθυσμός που 
καλύπτεται από τις 
στρατηγικές 
ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης

RCR 76 - Ενδιαφερόμενοι 
που συμμετέχουν στην 
εκπόνηση και την 
υλοποίηση των 
στρατηγικών αστικής 
ανάπτυξης
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- αριθμός υφιστάμενων 
«σχεδίων βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ)»

RCR 77 - Τουρίστες/ 
επισκέψεις σε 
υποστηριζόμενους 
χώρους* 

RCO 75 -
Ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης

RCO 76 - Συνεργατικά 
έργα

- Σχέδια βιώσιμων 
τουριστικών έργων, τα 
οποία είναι αμοιβαία 
επωφελή για τους 
τουρίστες και τους 
κατοίκους

RCO 77 - Χωρητικότητα 
των υποδομών του 
πολιτιστικού, φυσικού, 
ιστορικού και 
βιομηχανικού τουρισμού 
που υποστηρίζονται

RCR 78 - Χρήστες που 
ωφελούνται από τις 
υποστηριζόμενες 
πολιτιστικές υποδομές και 
τον υποστηριζόμενο 
οικολογικό τουρισμό

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – πίνακας 1 – σημείο 1 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού

1. Μια ανταγωνιστική και 
εξυπνότερη Ευρώπη με την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της και την προώθηση του 
καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – πίνακας 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (3) (4)
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3. Μια πιο 
διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της 
κινητικότητας και των 
περιφερειακών 
διασυνδέσεων ΤΠΕ

CCO 14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: 
Νέες και αναβαθμισμένες 
οδοί

CCR 13 - Εξοικονόμηση 
χρόνου που οφείλεται στη 
βελτίωση των οδικών 
υποδομών

CCO 15 - Σιδηροδρομικό 
ΔΕΔ-Μ: Νέες και 
αναβαθμισμένες 
σιδηροδρομικές γραμμές

CCR 14 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών που 
εξυπηρετούνται από 
βελτιωμένες 
σιδηροδρομικές 
μεταφορές

CCO 16 - Επέκταση και 
εκσυγχρονισμός γραμμών 
τραμ και μετρό

CCR 15 - Ετήσιος 
αριθμός χρηστών που 
εξυπηρετούνται από νέες 
και εκσυγχρονισμένες 
γραμμές τραμ και μετρό

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής Εκροές Αποτελέσματα

(1) (3) (4)

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

CCO 14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: 
Νέες και αναβαθμισμένες 
οδοί

CCR 13 - Εξοικονόμηση 
χρόνου που οφείλεται στη 
βελτίωση των οδικών 
υποδομών

- αύξηση της 
συμφόρησης μέσω της 
επέκτασης της οδικής 
υποδομής

CCO 15 - Σιδηροδρομικό 
ΔΕΔ-Μ: Νέες και 
αναβαθμισμένες 
σιδηροδρομικές γραμμές

- αριθμός περιφερειακών 
διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών 
συνδέσεων που 
εγκαταλείφθηκαν ή 
διαλύθηκαν (ελλείποντες 
σύνδεσμοι)

CCR 14 - Ετήσιος 
αριθμός επιβατών που 
εξυπηρετούνται από 
βελτιωμένες 
σιδηροδρομικές 
μεταφορές

- αριθμός των 
διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών 
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συνδέσεων που έλειπαν ή 
είχαν εγκαταλειφθεί και 
έχουν αποκατασταθεί

CCO 16 - Επέκταση και 
εκσυγχρονισμός γραμμών 
τραμ και μετρό καθώς 
και των υποδομών για 
πεζοπορία και ποδηλασία

CCR 15 - Ετήσιος 
αριθμός χρηστών που 
εξυπηρετούνται από νέες 
και εκσυγχρονισμένες 
γραμμές τραμ και μετρό 
καθώς και πεζοί και 
ποδηλάτες
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