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Τροπολογία 104
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης επειδή θα 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής 
τους, καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την 
παρέμβαση της Ένωσης.

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες βιώσιμης 
ανάπτυξης επειδή θα αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών για τις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής τους, 
καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την 
παρέμβαση της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 105
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης επειδή θα
αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής 
τους, καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την 
παρέμβαση της Ένωσης.

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες βιώσιμης
οικονομικής μεγέθυνσης επειδή θα 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής 
τους, καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την 
παρέμβαση της Ένωσης.

Or. sv

Τροπολογία 106
Jean-Jacob Bicep
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης επειδή θα 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής 
τους, καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη 
την παρέμβαση της Ένωσης.

(1) Προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική και 
εδαφική συνοχή εντός της Ένωσης, είναι 
απαραίτητη η δημιουργία συνεργειών
μεταξύ των πολιτικών για τις μεταφορές, 
την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες και 
της εφαρμογής τους. Μέσω της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», η παρέμβαση της Ένωσης θα 
έχει ως στόχο τη διασφάλιση της 
δημιουργίας των εν λόγω συνεργειών, 
τηρουμένων των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων.

Or. fr

Τροπολογία 107
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης επειδή θα 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής 
τους, καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την 
παρέμβαση της Ένωσης.

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες βιώσιμης 
και περιβαλλοντικά φιλικής μεγέθυνσης 
επειδή θα αξιοποιηθούν οι συνέργειες 
μεταξύ των πολιτικών για τις μεταφορές, 
την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες και 
της εφαρμογής τους, καθιστώντας έτσι 
αποδοτικότερη την παρέμβαση της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόκληση της ΕΕ για μεγέθυνση πρέπει να αντιμετωπιστεί επί τη βάσει της βιωσιμότητάς της 
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όσον αφορά το περιβάλλον και προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, 
κατά συνέπεια οι συνέργειες είναι ευπρόσδεκτες εφόσον συνδέονται με την ανάπτυξη των εν 
λόγω στόχων.

Τροπολογία 108
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης επειδή θα 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των 
πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής 
τους, καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την 
παρέμβαση της Ένωσης.

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης και θέσεων 
εργασίας επειδή θα αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες μεταξύ των πολιτικών για τις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες και της εφαρμογής τους, 
καθιστώντας έτσι αποδοτικότερη την 
παρέμβαση της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 109
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
δημοσιονομική απλούστευση προκειμένου 
να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των 
ενδεχόμενων συνεργειών στην 
εγκατάσταση, ανάπτυξη και συντήρηση 
σε ολόκληρο το δίκτυο τηλεπικοινωνιών 
και το ενεργειακό δίκτυο.

Or. en
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Τροπολογία 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ανάπτυξη της πολιτικής για τις 
υποδομές μεταφορών πρέπει να λάβει 
υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη 
χρηματοπιστωτική κρίση και την 
προκύπτουσα απουσία χρηματοδότησης 
από δημόσιους φορείς, τη δημογραφική 
αλλαγή και τις ανάγκες προσβασιμότητας 
όλων των πολιτών και των περιφερειών. 
Πρέπει να επικεντρωθεί σε έξυπνες 
επενδύσεις από τις οποίες προκύπτουν 
οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη πιο 
βραχυπρόθεσμα και οι οποίες 
δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ 
αποφεύγονται οι καθυστερήσεις που 
προκαλούν τα έργα μεγάλης κλίμακας τα 
οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέχρι 
την προθεσμία του 2030 για το κεντρικό 
δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 111
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τελεπικοινωνιών. Αυτές 
οι συνδέσεις που ενισχύουν την 
οικονομική μεγέθυνση παρέχουν καλύτερη 

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Αυτές 
οι συνδέσεις που ενισχύουν την 
οικονομική μεγέθυνση παρέχουν καλύτερη 
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πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και, 
συνεπώς, συμβάλλουν σε πιο
ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».

πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και, 
συνεπώς, συμβάλλουν σε πιο βιώσιμη
οικονομία σύμφωνα με τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιωσιμότητα είναι πιο ευρύς στόχος από την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικότητας της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 112
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τελεπικοινωνιών. Αυτές 
οι συνδέσεις που ενισχύουν την 
οικονομική μεγέθυνση παρέχουν καλύτερη 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και, 
συνεπώς, συμβάλλουν σε πιο 
ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη και τις 
περιφέρειές της, ιδίως στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιών. Αυτές οι συνδέσεις που 
ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση 
παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά και, συνεπώς, 
συμβάλλουν σε πιο ανταγωνιστική 
οικονομία της αγοράς σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. pt

Αιτιολόγηση

Παρόλο που πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό μέσο, είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η 
ενσωμάτωση και η ανάπτυξη όλων των περιφερειών της Ευρώπης, σύμφωνα με τους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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Τροπολογία 113
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών 
επιδόσεων, οι οποίες θα συνδέουν την 
Ευρώπη, ιδίως στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τελεπικοινωνιών. Αυτές οι συνδέσεις που 
ενισχύουν την οικονομική μεγέθυνση 
παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά και, συνεπώς, 
συμβάλλουν σε πιο ανταγωνιστική 
οικονομία της αγοράς σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

(2) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί 
στην ενίσχυση των επενδύσεων στον 
τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων και 
στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής 
στην Ευρώπη, μέσω της βιώσιμης 
κινητικότητας των ατόμων και της 
επαρκούς σύνδεσης όλων των 
περιφερειών. Σε αυτό το πλαίσιο και με 
σκοπό την αυξημένη 
αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ 
και την επαρκή κατανομή των 
διαθέσιμων πόρων, η ΔΣΕ αναμένεται να 
επιτρέψει την πλήρη εκμετάλλευση των 
συνεργειών μεταξύ των τομέων των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών ώστε να μειωθεί ο 
περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος και να 
βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητά τους.

Or. fr

Τροπολογία 114
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τελεπικοινωνιών. Αυτές 
οι συνδέσεις που ενισχύουν την 
οικονομική μεγέθυνση παρέχουν καλύτερη 

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Αυτές 
οι ενισχυμένες συνδέσεις παρέχουν 
καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική 
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πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και, 
συνεπώς, συμβάλλουν σε πιο 
ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

αγορά και, συνεπώς, συμβάλλουν σε πιο 
ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

Or. en

Τροπολογία 115
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τελεπικοινωνιών. Αυτές 
οι συνδέσεις που ενισχύουν την 
οικονομική μεγέθυνση παρέχουν καλύτερη 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και, 
συνεπώς, συμβάλλουν σε πιο 
ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

(2) Η πλήρης λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς εξαρτάται από την ύπαρξη 
σύγχρονων υποδομών υψηλών επιδόσεων, 
οι οποίες θα συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Αυτές 
οι συνδέσεις που ενισχύουν την 
οικονομική μεγέθυνση παρέχουν καλύτερη 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, 
διευκολύνουν τις διασυνοριακές 
αλληλεπιδράσεις και, συνεπώς, 
συμβάλλουν σε πιο ανταγωνιστική 
οικονομία της αγοράς σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en

Τροπολογία 116
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» αφορά τομείς που αποτελούν 
προτεραιότητα για την Ευρώπη. Αποτελεί 
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εργαλείο απαραίτητο για τη χάραξη μιας 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, η 
οποία θα είναι πηγή βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. fr

Τροπολογία 117
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί 
στην επίσπευση των επενδύσεων στο 
πεδίο των διευρωπαϊκών δικτύων και στη 
μόχλευση της χρηματοδότησης από τον 
δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πλεονάζουσα πρόταση καθώς η προηγούμενη αιτιολογική σκέψη εξυπηρετεί καλύτερα τους 
στόχους της ΔΣΕ.

Τροπολογία 118
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί 
στην επίσπευση των επενδύσεων στο 
πεδίο των διευρωπαϊκών δικτύων και στη 
μόχλευση της χρηματοδότησης από τον 
δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 119
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί 
στην επίσπευση των επενδύσεων στο πεδίο 
των διευρωπαϊκών δικτύων και στη 
μόχλευση της χρηματοδότησης από τον 
δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.

(3) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί 
στην αύξηση της ασφάλειας δικαίου και 
στην επίσπευση των επενδύσεων στο πεδίο 
των διευρωπαϊκών δικτύων, και στη 
μόχλευση της χρηματοδότησης από τον 
δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 120
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί 
στην επίσπευση των επενδύσεων στο πεδίο 
των διευρωπαϊκών δικτύων και στη 
μόχλευση της χρηματοδότησης από τον 
δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.

(3) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί 
στην επίσπευση των επενδύσεων στο πεδίο 
των διευρωπαϊκών δικτύων, στον 
πολλαπλασιασμό των συνεργειών τους και 
στη μόχλευση της χρηματοδότησης από 
τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 121
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» στους τομείς 
της ενέργειας και των μεταφορών πρέπει 
όχι μόνο να συμβάλει στην επίτευξη των 
υφιστάμενων στόχων για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% και αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας κατά 20%, αλλά και να θέσει τα 
θεμέλια ενός πολιτικού πλαισίου για το 
κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο 
μετά το 2020, όπου κεντρική θέση 
κατέχουν η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών 
αερίων.

Or. sv

Τροπολογία 122
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων. 
Οι επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 
προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων. 
Οι επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 
προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 
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και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές.

και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές, 
χωρίς να απομονωθούν περαιτέρω 
ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές, όπως οι 
εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές 
περιοχές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα και οι δράσεις για την προώθηση μιας οικονομίας και κοινωνίας χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αιτία περαιτέρω απομόνωσης περιοχών οι οποίες είναι 
ήδη απομακρυσμένες από την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 123
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που 
αφορούν το κλίμα. Κατά την 
προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι θα 
προωθηθεί ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, 
καθώς και η πρόληψη και η διαχείριση 
των κινδύνων. Οι επενδύσεις στις 
υποδομές που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός θα συμβάλουν στην προώθηση 
της μετάβασης στην οικονομία και την
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτικών στις κλιματικές μεταβολές 
και τις φυσικές καταστροφές.

(5) Ο συνυπολογισμός του συνολικού 
αντικτύπου των ευρωπαϊκών πολιτικών 
στο περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα
και η Ένωση έχει δεσμευθεί να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της για τους στόχους που αφορούν το 
κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι αξιολογείται πλήρως ο 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος και ότι 
προωθείται η πρόληψη και η διαχείριση 
των κινδύνων. Οι επενδύσεις στις 
υποδομές που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός θα συμβάλουν στην προώθηση 
της μετάβασης σε μια οικονομία και μια
κοινωνία που θα επιδεικνύουν σεβασμό 
προς το περιβάλλον στο σύνολό του και 
θα είναι κοινωνικά βιώσιμες.

Or. fr
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Τροπολογία 124
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων. 
Οι επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 
προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 
και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές.

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να
προωθηθεί ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, 
καθώς και η πρόληψη και η διαχείριση των 
κινδύνων. Οι επενδύσεις στις υποδομές 
που καλύπτει ο παρών κανονισμός πρέπει 
να συμβάλουν στην προώθηση της 
μετάβασης στην οικονομία και την 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ανθεκτικών στις κλιματικές μεταβολές και 
τις φυσικές καταστροφές.

Or. sv

Τροπολογία 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
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κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων. 
Οι επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 
προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 
και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές.

κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων. 
Οι επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 
προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 
και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές. Η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
διεθνείς συμφωνίες και τα διεθνή 
πρότυπα που ισχύουν για την εσωτερική 
αγορά εφαρμόζονται κατά τρόπο ισότιμο 
στα κράτη μέλη, χωρίς να προκαλούνται 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων. 
Οι επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων 
και ότι θα δοθεί, κατά συνέπεια, 
προτεραιότητα σε επενδύσεις 
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προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 
και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές.

διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 
προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 
και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές 
και θα ελαχιστοποιούν τη στήριξη σε 
μακροπρόθεσμα έργα υψηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία 
επιβαρύνουν με ορυκτά καύσιμα το 
ενεργειακό μας σύστημα για αρκετές 
δεκαετίες και υπονομεύουν τους 
κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2020 
και το 2050.

Or. en

Τροπολογία 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 28 Mαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών» Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 
Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» στο 
ΔΕΔ-Μ πολυτροπικών μεταφορών. Σκοπός 
της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά 

(7) Στις 28 Mαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών» Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 
Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» στο 
ΔΕΔ-Μ πολυτροπικών μεταφορών. Σκοπός 
της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά 
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αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. Έτσι, 
θέτει τους κάτωθι σχετικούς στόχους 
πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 2030, 
στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 
άνω των 300 km προς άλλους μεταφοράς 
και, έως το 2050, στροφή άνω του 50%· 
έως το 2030, τριπλασιασμός του μήκους 
του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το σύστημα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. Έτσι, 
θέτει τους κάτωθι σχετικούς στόχους 
πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 2030, 
στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 
άνω των 300 km προς άλλους μεταφοράς 
και, έως το 2050, στροφή άνω του 50%· 
έως το 2030, τριπλασιασμός του μήκους 
του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το σύστημα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. es

Αιτιολόγηση

Η σωστή μετάφραση στα ισπανικά είναι «red básica» και όχι «red principal». Η τροπολογία 
αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το κείμενο.

Τροπολογία 128
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 28 Mαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών». Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 

(7) Στις 28 Mαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών». Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 
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Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» στο 
ΔΕΔ-Μ συνδυασμένων μεταφορών. 
Σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. Έτσι, 
θέτει τους κάτωθι σχετικούς στόχους 
πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 2030, 
στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 
άνω των 300 km προς άλλους μεταφοράς 
και, έως το 2050, στροφή άνω του 50%· 
έως το 2030, τριπλασιασμός του μήκους 
του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το σύστημα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» στο 
ΔΕΔ-Μ συνδυασμένων μεταφορών. 
Σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
ενιαία ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου 
μεταφορών, η βελτιστοποίηση των 
επιδόσεων των πολυτροπικών αλυσίδων 
εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. Έτσι, 
θέτει τους κάτωθι σχετικούς στόχους 
πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 2030, 
στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 
άνω των 300 km προς άλλους τρόπους
μεταφοράς και, έως το 2050, στροφή άνω 
του 50%· έως το 2030, τριπλασιασμός του 
μήκους του σιδηροδρομικού δικτύου 
υψηλής ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και με το σύστημα εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας.

Or. ro

Τροπολογία 129
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 28 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 

(7) Στις 28 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
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μεταφορών». Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 
Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» 
στο ΔΕΔ-Μ πολυτροπικών μεταφορών. 
Σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. 
Έτσι, θέτει τους κάτωθι σχετικούς 
στόχους πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 
2030, στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε 
απόσταση άνω των 300 km προς άλλους 
μεταφοράς και, έως το 2050, στροφή άνω 
του 50%· έως το 2030, τριπλασιασμός του 
μήκους του σιδηροδρομικού δικτύου 
υψηλής ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων 
των αερολιμένων του κεντρικού δικτύου 
με το σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση 
όλων των θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το 
σύστημα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

μεταφορών». Ενώ σκοπός της Λευκής 
Βίβλου είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του ζητεί την εκπόνηση νομικών κανόνων 
για την επίτευξη μείωσης κατά 20% των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
άλλων θερμοκηπικών αερίων από τις 
μεταφορές έως το 2020. Όσον αφορά τις 
υποδομές, σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι έως το 2030 να δημιουργηθεί σε 
επίπεδο Ένωσης ένα πλήρως λειτουργικό 
«κεντρικό δίκτυο» στο ΔΕΔ-Μ 
πολυτροπικών μεταφορών και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη 
μέλη να δεσμευτούν για την εξάλειψη έως 
το 2020 των κύριων γνωστών σημείων 
συμφόρησης σε κάθε μέσο μεταφοράς, 
υποβάλλοντας εγκεκριμένο σχέδιο 
χρηματοδότησης έως το 2015. Σκοπός 
της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με τη Λευκή Βίβλο όπως εγκρίθηκε τη 15η Δεκεμβρίου 2011 
πρότεινε πιο αυστηρούς στόχους και προθεσμίες ώστε να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική 
εφαρμογή της Λευκής Βίβλου που αναφέρεται. Μόνο η σχετική προτεραιότητα της Λευκής 
Βίβλου πρέπει να υπενθυμίζεται, καθώς ο κανονισμός για το ΔΕΔ-Μ και ο κανονισμός για τη 
ΔΣΕ ορίζουν τους βασικούς στόχους σε μια σαφή νομοθετική διαδικασία.
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Τροπολογία 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 28 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών». Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 
Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» στο 
ΔΕΔ-Μ πολυτροπικών μεταφορών. Σκοπός 
της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. Έτσι, 
θέτει τους κάτωθι σχετικούς στόχους 
πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 2030, 
στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 
άνω των 300 km προς άλλους μεταφοράς 
και, έως το 2050, στροφή άνω του 50%· 
έως το 2030, τριπλασιασμός του μήκους 
του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το σύστημα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

(7) Στις 28 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών». Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 
Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό και διαλειτουργικό
«κεντρικό δίκτυο» στο ΔΕΔ-Μ 
πολυτροπικών μεταφορών. Η 
διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων 
μπορεί να ενισχυθεί με καινοτόμες λύσεις 
που θα βελτιώνουν τη συμβατότητα 
μεταξύ των εμπλεκομένων συστημάτων, 
όπως το εποχούμενο υλικό και οι 
σιδηροτροχιές πολλαπλού εύρους. Σκοπός 
της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης
αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. Έτσι, 
θέτει τους κάτωθι σχετικούς στόχους 
πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 2030, 
στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 
άνω των 300 km προς άλλους τρόπους
μεταφοράς και, έως το 2050, στροφή άνω 
του 50%· έως το 2030, τριπλασιασμός του 
μήκους του σιδηροδρομικού δικτύου 
υψηλής ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
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αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το σύστημα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως στον σιδηροδρομικό τομέα. Αυτό πρέπει να γίνει ευρέως κατανοητό, έτσι ώστε να 
μπορούν να εφαρμόζονται λιγότερο δαπανηρές λύσεις.

Τροπολογία 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Σκοπός της Ένωσης είναι η 
ελαχιστοποίηση και η εσωτερίκευση κάθε 
εξωτερικού κόστους και η εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» που 
περιέχεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 132
Michael Gahler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Προκειμένου να υποστηριχθεί η 
στροφή της κυκλοφορίας στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, απαιτείται να 
βελτιωθεί η αποδοχή τους από τον 
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πληθυσμό που επηρεάζεται από τον 
σιδηροδρομικό θόρυβο, καθώς και να 
μειωθεί η ηχορρύπανση, ιδίως στους 
διαδρόμους εμπορευματικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών.

Or. de

Τροπολογία 133
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 για ένα 
βιώσιμο μέλλον στις μεταφορές, τονίζει ότι 
για να είναι αποτελεσματική η πολιτική 
μεταφορών απαιτείται χρηματοδοτικό 
πλαίσιο ανάλογο των αναδυόμενων 
προκλήσεων και ότι, προς το σκοπό αυτό, 
πρέπει να αυξηθούν οι διαθέσιμοι σήμερα 
πόροι για τις μεταφορές και την 
κινητικότητα. Επιπλέον, έκρινε αναγκαία 
τη συγκρότηση μηχανισμού για το 
συντονισμό της αξιοποίησης των διαφόρων 
πηγών χρηματοδότησης των μεταφορών, 
των πόρων που διατίθενται με βάση την 
πολιτική συνοχής, τις εταιρικές σχέσεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα, όπως εγγυήσεις.

(8) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 για ένα 
βιώσιμο μέλλον στις μεταφορές, τονίζει ότι 
για να είναι αποτελεσματική η πολιτική 
μεταφορών απαιτείται χρηματοδοτικό 
πλαίσιο ανάλογο των αναδυόμενων 
προκλήσεων. Επιπλέον, έκρινε αναγκαία 
τη συγκρότηση μηχανισμού για το 
συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της 
αξιοποίησης των διαφόρων πηγών 
χρηματοδότησης των μεταφορών και το 
σύνολο των οικονομικών μέσων και 
μηχανισμών που διατίθενται σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
της προηγούμενης περιόδου (2007-2013) 
έδειξε ότι ο περιορισμένος 
προϋπολογισμός για το ΔΕΔ-Μ 
παρακωλύει την υλοποίηση των πιο 
σημαντικών έργων, και ιδίως των 
διασυνοριακών έργων. Ένα ευρωπαϊκό 
δημοσιονομικό πλαίσιο κατάλληλο για το 
ΔΕΔ-Μ θα εξασφάλιζε όχι μόνο 
μεγαλύτερη προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων αλλά και μεγαλύτερη 
πολιτική θέληση σε εθνικό επίπεδο όσον 
αφορά τα ευρωπαϊκά έργα, και, ως εκ 
τούτου, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών που αφορά το εκάστοτε 
διασυνοριακό έργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της 
όσον αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα 
υποδομής, καθώς η πολυπλοκότητα και η 
δυσκολία των σχετικών εργασιών απαιτεί 
επανεξέταση με σκοπό την αύξηση των 
κονδυλίων που διατίθενται προς αυτή την 
κατεύθυνση, καθώς και προσαρμογή του 
σχετικού δημοσιονομικού κανονισμού. 
Ζητείται ουσιαστικά η παροχή των 
δημοσιονομικών και ρυθμιστικών μέσων 
που απαιτούνται για την υλοποίηση των 
νέων προσανατολισμών του ΔΕΔ-Μ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου, πρέπει να 
επισημάνουμε τα απογοητευτικά αποτελέσματα που οφείλονταν στον περιορισμένο 
προϋπολογισμό και στο, ενίοτε ανεπαρκώς προσαρμοσμένο, κανονιστικό πλαίσιο. Η 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί λοιπόν στην εξασφάλιση ενός κανονιστικού
και δημοσιονομικού πλαισίου κατάλληλου για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ.

Τροπολογία 135
Artur Zasada
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Με βάση τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου, στις κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ που καθορίζονται στον 
κανονισμό XXX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
προσδιορίζονται οι υποδομές του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να 
εκπληρώνει το δίκτυο και προβλέπονται τα 
μέτρα υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα, 
στις κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται η 
ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το
2030.

(10) Με βάση τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου, στις κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ που καθορίζονται στον 
κανονισμό XXX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
προσδιορίζονται οι υποδομές του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να 
εκπληρώνει το δίκτυο και προβλέπονται τα 
μέτρα υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα, 
στις κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται η 
ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 
2030 μέσω της δημιουργίας νέων 
υποδομών καθώς και της 
αποκατάστασης και αναβάθμισης των 
υφιστάμενων υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Με βάση τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου, στις κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ που καθορίζονται στον 
κανονισμό XXX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
προσδιορίζονται οι υποδομές του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να 
εκπληρώνει το δίκτυο και προβλέπονται τα 
μέτρα υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα, 
στις κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται η 
ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 
2030.

(10) Με βάση τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου, στις κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ που καθορίζονται στον 
κανονισμό XXX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
προσδιορίζονται οι υποδομές του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να 
εκπληρώνει το δίκτυο και προβλέπονται τα 
μέτρα υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα, 
στις κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται η 
ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 
2030 μέσω της δημιουργίας νέων 
υποδομών καθώς και της 
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αναζωογόνησης και αναβάθμισης των 
υφιστάμενων υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 137
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Με βάση τα σχέδια υποδομών 
μεταφοράς των κρατών μελών, η Επιτροπή 
υπολογίζει ότι οι επενδυτικές ανάγκες στις 
μεταφορές ανέρχονται σε 500 δισεκατ. 
ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ κατά 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 250 
δισεκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα χρειασθούν 
για επενδύσεις στο κεντρικό δίκτυο του 
ΔΕΔ-Μ. Λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Ένωσης, 
είναι αναγκαία η συγκέντρωση των 
επενδύσεων σε έργα με την υψηλότερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ώστε να 
επέλθει ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος. Η 
στήριξη πρέπει επομένως να εστιασθεί 
στο κεντρικό δίκτυο (συγκεκριμένα στους 
διαδρόμους του δικτύου) και σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος όσον αφορά τα 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
(ιδίως τα συστήματα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας με βάση το SESAR 
για τα οποία χρειάζονται περίπου 3 
δισεκατ. ευρώ από τους δημοσιονομικούς 
πόρους της Ένωσης).

(11) Με βάση τα σχέδια υποδομών 
μεταφοράς των κρατών μελών, η Επιτροπή 
υπολογίζει ότι οι επενδυτικές ανάγκες στις 
μεταφορές ανέρχονται σε 500 δισεκατ. 
ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ κατά 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 250 
δισεκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα χρειασθούν 
για επενδύσεις στο κεντρικό δίκτυο του 
ΔΕΔ-Μ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι περιττές οι λεπτομέρειες αυτές στο παρόν στάδιο.
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Τροπολογία 138
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Με βάση τα σχέδια υποδομών 
μεταφοράς των κρατών μελών, η Επιτροπή 
υπολογίζει ότι οι επενδυτικές ανάγκες στις 
μεταφορές ανέρχονται σε 500 δισεκατ. 
ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ κατά 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 250 
δισεκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα χρειασθούν 
για επενδύσεις στο κεντρικό δίκτυο του 
ΔΕΔ-Μ. Λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Ένωσης, 
είναι αναγκαία η συγκέντρωση των 
επενδύσεων σε έργα με την υψηλότερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ώστε να 
επέλθει ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος. Η 
στήριξη πρέπει επομένως να εστιασθεί στο 
κεντρικό δίκτυο (συγκεκριμένα στους 
διαδρόμους του δικτύου) και σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος όσον αφορά τα 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
(ιδίως τα συστήματα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας με βάση το SESAR 
για τα οποία χρειάζονται περίπου 3 
δισεκατ. ευρώ από τους δημοσιονομικούς 
πόρους της Ένωσης).

(11) Με βάση τα σχέδια υποδομών 
μεταφοράς των κρατών μελών, η Επιτροπή 
υπολογίζει ότι οι επενδυτικές ανάγκες στις 
μεταφορές ανέρχονται σε 500 δισεκατ. 
ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ κατά 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 250 
δισεκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα χρειασθούν 
για επενδύσεις στο κεντρικό δίκτυο του 
ΔΕΔ-Μ. Λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Ένωσης, 
είναι αναγκαία η συγκέντρωση των 
επενδύσεων σε έργα με την υψηλότερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ώστε να 
επέλθει ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος. Η 
στήριξη πρέπει επομένως να εστιασθεί στο 
κεντρικό δίκτυο (συγκεκριμένα στους 
διαδρόμους του δικτύου), χωρίς να 
αποκλείεται η στήριξη για το εκτεταμένο 
δίκτυο, και σε έργα κοινού ενδιαφέροντος 
όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας (ιδίως τα συστήματα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με 
βάση το SESAR για τα οποία χρειάζονται 
περίπου 3 δισεκατ. ευρώ από τους 
δημοσιονομικούς πόρους της Ένωσης).

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η στήριξη της ΔΣΕ πρέπει να εστιασθεί στο κεντρικό δίκτυο, αλλά δεν πρέπει να αποκλείεται 
εντελώς η στήριξη για το εκτεταμένο δίκτυο σε περιπτώσεις στις οποίες τα έργα προσφέρουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ειδικά σε περιοχές όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 349 και 355 της ΣΛΕΕ, οι οποίες εξυπηρετούνται από το 
εκτεταμένο δίκτυο, με σκοπό να αποφευχθεί η περαιτέρω απομόνωσή τους.

Τροπολογία 139
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Με βάση τα σχέδια υποδομών 
μεταφοράς των κρατών μελών, η Επιτροπή 
υπολογίζει ότι οι επενδυτικές ανάγκες στις 
μεταφορές ανέρχονται σε 500 δισεκατ. 
ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ κατά 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 250 
δισεκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα χρειασθούν 
για επενδύσεις στο κεντρικό δίκτυο του 
ΔΕΔ-Μ. Λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Ένωσης, 
είναι αναγκαία η συγκέντρωση των 
επενδύσεων σε έργα με την υψηλότερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ώστε να 
επέλθει ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος. Η 
στήριξη πρέπει επομένως να εστιασθεί στο 
κεντρικό δίκτυο (συγκεκριμένα στους 
διαδρόμους του δικτύου) και σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος όσον αφορά τα 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
(ιδίως τα συστήματα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας με βάση το SESAR 
για τα οποία χρειάζονται περίπου 3 
δισεκατ. ευρώ από τους δημοσιονομικούς 
πόρους της Ένωσης).

(11) Με βάση τα σχέδια υποδομών 
μεταφοράς των κρατών μελών, η Επιτροπή 
υπολογίζει ότι οι επενδυτικές ανάγκες στις 
μεταφορές ανέρχονται σε 500 δισεκατ. 
ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ κατά 
την περίοδο 2014-2020, από τα οποία 250 
δισεκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα χρειασθούν 
για επενδύσεις στο κεντρικό δίκτυο του 
ΔΕΔ-Μ. Λαμβανομένων υπόψη των 
διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Ένωσης, 
είναι αναγκαία η συγκέντρωση των 
επενδύσεων σε έργα με την υψηλότερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ώστε να 
επέλθει ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος. Η 
στήριξη πρέπει επομένως να εστιασθεί στο 
κεντρικό δίκτυο (συγκεκριμένα στους 
κεντρικούς διαδρόμους του δικτύου) και σε 
έργα κοινού ενδιαφέροντος όπως οι 
πολυτροπικοί κόμβοι μεταφοράς και όσον 
αφορά τα συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας (ιδίως τα συστήματα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με 
βάση το SESAR για τα οποία χρειάζονται 
περίπου 3 δισεκατ. ευρώ από τους 
δημοσιονομικούς πόρους της Ένωσης).

Or. en

Τροπολογία 140
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Στην ανακοίνωσή της «Οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: προς μια εταιρική σχέση για μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
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ανάπτυξη» της 20ής Ιουνίου 2012, η 
Επιτροπή υπογραμμίζει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, όπως αυτά αναγνωρίζονται 
στα άρθρα 349 και 355 της ΣΛΕΕ, και 
εξετάζει το ενδεχόμενο οι εν λόγω 
περιοχές να συμπεριληφθούν σε σχετικά 
ειδικά έργα κοινού ενδιαφέροντος στον 
τομέα των μεταφορών, των 
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, με 
σκοπό να βοηθηθεί η ενσωμάτωσή τους 
στην εσωτερική αγορά και να προαχθεί η 
οικονομική ανάπτυξή τους. Για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να λάβουν στήριξη 
από την Επιτροπή για την εκπόνηση 
χαρτοφυλακίου ειδικών έργων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους και της απομόνωσής τους από άλλες ευρωπαϊκές 
περιοχές, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 355 της 
ΣΛΕΕ, να ωφεληθούν από αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, ώστε να προαχθεί η ενσωμάτωσή τους, 
και όχι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η απομόνωσή τους από την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 141
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να δημιουργηθεί 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η Ένωση 
πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές 
της και να συγκεντρώσει τους πόρους της 
σε διασυνοριακά τμήματα, τα οποία 
έχουν εγκαταλειφθεί ή αποκοπεί από το 
τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στην αναβάθμιση ή την αποκατάσταση 
των υφιστάμενων υποδομών.

Or. en
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Τροπολογία 142
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής, τηρουμένων των
εθνικών επιχορηγήσεων για τα έργα που 
αναφέρονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή πρέπει 
να στηρίξει τα επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής κράτη μέλη να καταστρώσουν 
επαρκή αριθμό σχεδίων έργων, ώστε να 
δοθεί η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα 
στις εθνικές πιστώσεις από το Ταμείο 
Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 143
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Πρέπει να 
εξασφαλιστεί συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
πέραν των πιστώσεων που κατανέμονται 
στα κράτη μέλη από το εν λόγω Ταμείο, 
και η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τα 
επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής κράτη 
μέλη να καταστρώσουν επαρκή αριθμό 
σχεδίων έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη 
δυνατή προτεραιότητα στις εθνικές 
πιστώσεις από το Ταμείο Συνοχής.

Or. lv

Τροπολογία 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
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υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις 
από το Ταμείο Συνοχής.

υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών ή που 
σχετίζονται με τις οριζόντιες 
προτεραιότητες στα κράτη μέλη που είναι 
επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής με βάση 
τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Σε πρώτη φάση, η επιλογή των 
έργων που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση πρέπει να πληροί τα 
κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Η 
Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα 
για το Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της 
θεσμικής ικανότητας των αρμόδιων 
δημόσιων αρχών και μέσω της 
διοργάνωσης επιπρόσθετων 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 145
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία· αυτό έχει συχνά ως 
αποτέλεσμα τη μη αποδοτική χρήση των 
ευρωπαϊκών πόρων. Συνεπώς, για να 
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ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

Or. nl

Τροπολογία 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
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καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής. Η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίσει ότι δεν είναι δυνατή καμία 
στρέβλωση των εθνικών πιστώσεων. Η 
Επιτροπή πρέπει ταυτόχρονα να 
παράσχει τον απαραίτητο συντονισμό και 
συνδρομή στα επιλέξιμα κράτη μέλη για 
να εξαλειφθούν τα διοικητικά και 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να 
διασφαλιστεί η διαφανής διαδικασία 
επιλογής των έργων.

Or. en

Τροπολογία 147
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση 
έργων του κεντρικού δικτύου μεταφορών
στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς και ενεργειακών 
υποδομών με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση των έργων αυτών, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, τα 
διαθέσιμα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής 
(10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να διανεμηθούν 
και σε έργα μεταφοράς και σε έργα 
ενέργειας στα κράτη μέλη που είναι 
επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής με βάση 
τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει 
τα επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής κράτη 
μέλη να καταστρώσουν επαρκή αριθμό 
σχεδίων έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη 
δυνατή προτεραιότητα στις εθνικές 
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το Ταμείο Συνοχής. πιστώσεις από το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 148
Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών (και 
συγκεκριμένα των διαδρόμων του 
κεντρικού δικτύου) στα κράτη μέλη που 
είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής με 
βάση τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Τα διαθέσιμα κονδύλια του 
Ταμείου Συνοχής κάθε κράτους μέλους με 
βάση τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» σέβονται τα εθνικά κονδύλια, 
αλλά μετά την ενδιάμεση επανεξέταση, η 
χρηματοδότηση για την οποία δεν προέβη 
σε αναλήψεις το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος καθίσταται διαθέσιμη σε όλα τα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής. Η Επιτροπή πρέπει να 
στηρίξει τα επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής κράτη μέλη να καταστρώσουν 
επαρκή αριθμό σχεδίων έργων, ώστε να 
δοθεί η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα 
στις εθνικές πιστώσεις από το Ταμείο 
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Συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική πρόοδος στην ανάπτυξη του κεντρικού δικτύου και 
συγκεκριμένα των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, διατηρείται επίσης κάποιος βαθμός 
ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με τα διαθέσιμα κονδύλια των 10 
δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Εξαρχής, τα διαθέσιμα κονδύλια ταυτίζονται 
επακριβώς με τις εθνικές πιστώσεις από το Ταμείο Συνοχής. Ωστόσο, μετά την ενδιάμεση 
επανεξέταση, οι πόροι των οποίων δεν έχει γίνει ανάληψη καθίστανται διαθέσιμοι σε όλα τα 
κράτη μέλη συνοχής.

Τροπολογία 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής, τηρουμένων των 
εθνικών επιχορηγήσεων για τα έργα που 
αναφέρονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή πρέπει 
να στηρίξει τα επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής κράτη μέλη να καταστρώσουν 
επαρκή αριθμό σχεδίων έργων, ώστε να 
δοθεί η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα 
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στις εθνικές πιστώσεις από το Ταμείο 
Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 150
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο» που εγκρίθηκε το 
Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που είναι απαραίτητοι 
ώστε να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει 
τους φιλόδοξους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της έως το 2020, 
δηλαδή την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, την κατοχύρωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού, την ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να 
προετοιμάσει τα δίκτυα για περαιτέρω 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών του 
ενεργειακού συστήματος μετά το 2020.

(14) Στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο» που εγκρίθηκε το 
Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που είναι απαραίτητοι 
ώστε να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει 
τους φιλόδοξους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της έως το 2020, 
δηλαδή την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, την κατοχύρωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού, την ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να 
προετοιμάσει τα δίκτυα για περαιτέρω 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών του 
ενεργειακού συστήματος μετά το 2020. 
Υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, τη σημασία 
της βελτίωσης της δυνατότητας 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου μεταξύ της Ιβηρικής 
Χερσονήσου και της Γαλλίας.

Or. en

Τροπολογία 151
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο» που εγκρίθηκε το 
Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που είναι απαραίτητοι 
ώστε να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει 
τους φιλόδοξους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της έως το 2020, 
δηλαδή την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, την κατοχύρωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού, την ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να 
προετοιμάσει τα δίκτυα για περαιτέρω 
μείωση των ανθρακούχων εκπομπών του 
ενεργειακού συστήματος μετά το 2020.

(14) Στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο» που εγκρίθηκε το 
Νοέμβριο του 2010, η Επιτροπή 
προσδιόρισε τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που είναι απαραίτητοι 
ώστε να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει 
τους φιλόδοξους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της έως το 2020, 
δηλαδή την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, την κατοχύρωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού, την ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να 
προετοιμάσει τα δίκτυα διανομής και 
μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας για 
περαιτέρω λήψη ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές μετά το 2020.

Or. en

Τροπολογία 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι επενδυτικές ανάγκες 
σε υποδομές ενέργειας υπολογίζεται ότι 
έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. 

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, ιδίως με την κατάργηση 
των εναπομενουσών ενεργειακών 
νησίδων στην Ευρώπη. Οι επενδυτικές 
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ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. 
ευρώ σε υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να 
μην πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση.

ανάγκες σε υποδομές ενέργειας 
υπολογίζεται ότι έως το 2020 θα ανέλθουν 
σε 1 τρισεκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 
200 δισεκατ. ευρώ σε υποδομές μεταφοράς 
και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να 
μην πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση.

Or. lt

Τροπολογία 153
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι επενδυτικές ανάγκες 
σε υποδομές ενέργειας υπολογίζεται ότι 
έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. 
ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. 
ευρώ σε υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να 
μην πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση.

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι επενδυτικές ανάγκες 
σε υποδομές ενέργειας υπολογίζεται ότι 
έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. 
ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. 
ευρώ σε υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να 
μην πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση σύμφωνα 
με το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής που υπέβαλε στο 
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Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενέργειας της 10ης Ιουνίου 2011 με 
τίτλο «Επενδυτικές ανάγκες και 
απαιτήσεις χρηματοδότησης στον τομέα 
των ενεργειακών υποδομών».

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας.

Τροπολογία 154
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι επενδυτικές ανάγκες 
σε υποδομές ενέργειας υπολογίζεται ότι 
έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. 
ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. 
ευρώ σε υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για 
έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν λόγω 
εμποδίων που σχετίζονται με την 
αδειοδότηση, τη ρύθμιση και τη 
χρηματοδότηση.

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
την ελαχιστοποίηση καταρχάς, μέσω 
πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, 
κατόπιν τον εκσυγχρονισμό και, τέλος 
όπου απαιτούνται νέες υποδομές, την 
επέκταση των εθνικών και ευρωπαϊκών 
υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να 
εκπληρωθούν οι στόχοι ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής της Ένωσης για 
ανταγωνιστικότητα, αειφορία και 
ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη αυτή η ιεράρχηση σημαντικών 
αρχών με βάση τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας, οι επενδυτικές 
ανάγκες σε υποδομές ενέργειας 
υπολογίζεται ότι έως το 2020 θα ανέλθουν 
σε 1 τρισεκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 
200 δισεκατ. ευρώ σε υποδομές μεταφοράς 
και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Or. en
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Τροπολογία 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι επενδυτικές ανάγκες 
σε υποδομές ενέργειας υπολογίζεται ότι 
έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. 
ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. 
ευρώ σε υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να 
μην πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση.

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, τερματίζοντας την ύπαρξη 
ενεργειακών νησίδων, ώστε να 
εκπληρωθούν οι στόχοι ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής της Ένωσης για 
ανταγωνιστικότητα, αειφορία και 
ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι επενδυτικές ανάγκες 
σε υποδομές ενέργειας υπολογίζεται ότι 
έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. 
ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. 
ευρώ σε υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να 
μην πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 156
Graham Watson, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, 
Ana Gomes, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για (15) Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για 
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τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι επενδυτικές ανάγκες 
σε υποδομές ενέργειας υπολογίζεται ότι 
έως το 2020 θα ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. 
ευρώ, από τα οποία περίπου 200 δισεκατ. 
ευρώ σε υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου που χαρακτηρίζονται 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επενδύσεις 
ύψους περίπου 100 δισεκατ. ευρώ για έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενδέχεται να 
μην πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων 
που σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση.

τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 
ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και 
για τη διασυνοριακή διασύνδεση των 
δικτύων, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης για ανταγωνιστικότητα, αειφορία 
και ασφάλεια εφοδιασμού με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο. Οι αρτηρίες ηλεκτρικής 
ενέργειας μεγάλων αποστάσεων θα 
συμβάλουν σημαντικά να ξεπεραστεί η 
μεταβλητότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του 
καταμερισμού και της διανομής των 
πόρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση.
Οι επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές 
ενέργειας υπολογίζεται ότι έως το 2020 θα 
ανέλθουν σε 1 τρισεκατ. ευρώ, από τα 
οποία περίπου 200 δισεκατ. ευρώ σε 
υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
που χαρακτηρίζονται ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Επενδύσεις ύψους περίπου 
100 δισεκατ. ευρώ για έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, ενδέχεται να μην 
πραγματοποιηθούν λόγω εμποδίων που 
σχετίζονται με την αδειοδότηση, τη 
ρύθμιση και τη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 157
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Στην ανακοίνωση 112/2011 της 
8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 
2050», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο των 
ενεργειακών υποδομών προκειμένου να 
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επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των 
εκπομπών CO2 κατά 85% έως το 2050.

Or. it

Τροπολογία 158
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 κάλεσε την Επιτροπή 
να ευθυγραμμίσει και να βελτιώσει τις 
διαδικασίες έγκρισης και να προωθήσει 
ρυθμιστικό πλαίσιο που να προσελκύσει 
επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπογράμμισε ότι ο κύριος όγκος των 
επενδύσεων θα προέλθει από την αγορά, το 
δε κόστος πρέπει να ανακτηθεί με την 
είσπραξη τελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αναγνώρισε ότι χρειάζονται δημόσια 
κονδύλια για έργα τα οποία απαιτούνται
για την ασφάλεια εφοδιασμού ή για λόγους 
αλληλεγγύης, τα οποία δεν μπορούν να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση από την 
αγορά.

(17) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 κάλεσε την Επιτροπή 
να ευθυγραμμίσει, να απλουστεύσει, να 
επιταχύνει και να βελτιώσει τις 
διαδικασίες έγκρισης και να προωθήσει 
ρυθμιστικό πλαίσιο που να προσελκύσει 
επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπογράμμισε ότι ο κύριος όγκος των 
επενδύσεων θα προέλθει από την αγορά, το 
δε κόστος πρέπει να ανακτηθεί με την 
είσπραξη τελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αναγνώρισε ότι χρειάζονται δημόσια 
κονδύλια για έργα τα οποία αιτιολογούνται
για την ασφάλεια εφοδιασμού, για λόγους 
αλληλεγγύης και βιωσιμότητας, τα οποία 
δεν μπορούν να προσελκύσουν επαρκή
χρηματοδότηση από την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 159
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 κάλεσε την Επιτροπή 
να ευθυγραμμίσει και να βελτιώσει τις 

(17) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 κάλεσε την Επιτροπή 
να ευθυγραμμίσει και να βελτιώσει τις 
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διαδικασίες έγκρισης και να προωθήσει 
ρυθμιστικό πλαίσιο που να προσελκύσει 
επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπογράμμισε ότι ο κύριος όγκος των 
επενδύσεων θα προέλθει από την αγορά, το 
δε κόστος πρέπει να ανακτηθεί με την 
είσπραξη τελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αναγνώρισε ότι χρειάζονται δημόσια 
κονδύλια για έργα τα οποία απαιτούνται 
για την ασφάλεια εφοδιασμού ή για λόγους 
αλληλεγγύης, τα οποία δεν μπορούν να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση από την 
αγορά.

διαδικασίες έγκρισης και να προωθήσει 
ρυθμιστικό πλαίσιο που να προσελκύσει 
επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπογράμμισε ότι ο κύριος όγκος των 
επενδύσεων θα προέλθει από την αγορά, το 
δε κόστος πρέπει να ανακτηθεί με την 
είσπραξη τελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αναγνώρισε ότι χρειάζονται δημόσια 
κονδύλια για έργα τα οποία απαιτούνται 
για την ασφάλεια εφοδιασμού ή για λόγους 
αλληλεγγύης, τα οποία δεν μπορούν να 
προσελκύσουν χρηματοδότηση από την 
αγορά. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού και επέκτασης των 
ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης, 
καθώς επίσης και την ανάγκη 
διασυνοριακής διασύνδεσης των 
δικτύων, για να καταστεί λειτουργική η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, 
ώστε να προβλεφθούν εναλλακτικές οδοί 
εφοδιασμού και διαμετακόμισης και 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας έναντι των παραδοσιακών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με τις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας.

Τροπολογία 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με 
το εμπόριο και την κλιματική αλλαγή της 
24ης Οκτωβρίου 2007 (2007/2003(INI)) 
τόνισε την ανάγκη κατάργησης των 
επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα· 
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υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 
2020» ζητεί την κατάργηση των 
επιδοτήσεων που βλάπτουν το 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι ο Χάρτης 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τονίζει τις αρνητικές 
επιπτώσεις των επιδοτήσεων στα ορυκτά 
καύσιμα και των επιδοτήσεων που 
βλάπτουν το περιβάλλον και ότι η Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης του 2012 του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου ζήτησε την 
κατάργηση των επιδοτήσεων που
βλάπτουν το περιβάλλον· θεωρεί, κατά 
συνέπεια, ότι θα άρμοζε να περιοριστεί το 
ποσοστό των πόρων που αφιερώνονται 
στις ενεργειακές υποδομές στη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
οι οποίοι λειτουργούν ως άμεσες ή 
έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά 
καύσιμα.

Or. en

Τροπολογία 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Πρέπει να εφαρμοστεί εγγραφή 
κονδυλίων για υποδομές ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 75% 
του συνολικού ποσού για την ενέργεια στη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
προκειμένου να αποτυπωθούν ορθώς οι 
διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες 
ενεργειακών υποδομών· στην έκθεσή της 
προς το Συμβούλιο ενέργειας του Ιουνίου 
2011, η Επιτροπή εκτίμησε συνολικό 
ποσό 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις 
επενδυτικές ανάγκες στις ενεργειακές 
υποδομές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έως 
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το 2020, από τα οποία 140 
δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για 
συστήματα μεταφοράς υψηλής τάσεως, 
και 70 δισεκατομμύρια ευρώ για αγωγούς 
μεταφοράς φυσικού αερίου.

Or. en

Τροπολογία 162
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Το διαδίκτυο καθίσταται η κυρίαρχη 
πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει 
υπηρεσίες και επιχειρηματικότητα. 
Συνεπώς, η διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα 
πρόσβασης σε ταχύ Διαδίκτυο και 
ψηφιακές υπηρεσίες είναι ουσιώδους 
σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση 
και την ενιαία αγορά.

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Το διαδίκτυο καθίσταται η κυρίαρχη 
πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει 
καινοτόμες υπηρεσίες και 
επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, η 
διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα πρόσβασης σε 
ταχύ Διαδίκτυο και ψηφιακές υπηρεσίες 
είναι ουσιώδους σημασίας για την 
οικονομική μεγέθυνση και την ενιαία 
αγορά. Μαζί με την τόνωση, σύμφωνα με 
την αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας, η ανάπτυξη σε ολόκληρη 
την Ευρώπη ταχέων και υπερταχέων 
ευρυζωνικών δικτύων θα διευκολύνει, με 
τη σειρά της, την ανάπτυξη και την 
εγκατάσταση διευρωπαϊκών ψηφιακών 
υπηρεσιών. Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς και σε 
παραγκωνισμό των ιδιωτικών 
επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 163
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Το διαδίκτυο καθίσταται η κυρίαρχη 
πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει 
υπηρεσίες και επιχειρηματικότητα. 
Συνεπώς, η διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα 
πρόσβασης σε ταχύ Διαδίκτυο και 
ψηφιακές υπηρεσίες είναι ουσιώδους 
σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση 
και την ενιαία αγορά.

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Επιπλέον, τα συστήματα υπολογιστικού 
νέφους και το λογισμικό ως υπηρεσία 
εμφανίζονται ως τα νέα υπολογιστικά 
πρότυπα. Το διαδίκτυο καθίσταται η 
κυρίαρχη πλατφόρμα επικοινωνίας που 
προσφέρει ιδιωτικές και δημόσιες 
υπηρεσίες, διασυνοριακή 
επιχειρηματικότητα και εμπόριο. Συνεπώς, 
η διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα πρόσβασης 
σε καθολικής παρουσίας, ταχύ Διαδίκτυο 
και καινοτόμους ψηφιακές υπηρεσίες είναι 
ουσιώδους σημασίας για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 164
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες
αλληλοσυνδέονται. Το διαδίκτυο 
καθίσταται η κυρίαρχη πλατφόρμα 
επικοινωνίας που προσφέρει υπηρεσίες 
και επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, η 
διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα πρόσβασης σε 
ταχύ Διαδίκτυο και ψηφιακές υπηρεσίες 
είναι ουσιώδους σημασίας για την 
οικονομική μεγέθυνση και την ενιαία 

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ οι υποδομές των 
ευρυζωνικών δικτύων διαδραματίζουν 
καταλυτικό ρόλο στη χρήση ψηφιακών 
υπηρεσιών για μεγάλο μέρος χρήσιμων 
για την κοινωνία δραστηριοτήτων. Το 
διαδίκτυο γίνεται η κυρίαρχη πλατφόρμα 
για επικοινωνίες, κοινωνική και 
πολιτιστική συνοχή και
επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, η 
διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα πρόσβασης σε 
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αγορά. ταχύ Διαδίκτυο και ψηφιακές υπηρεσίες 
είναι ουσιώδους σημασίας για την 
οικονομική μεγέθυνση και την ενιαία 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 165
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες
αλληλοσυνδέονται. Το διαδίκτυο 
καθίσταται η κυρίαρχη πλατφόρμα 
επικοινωνίας που προσφέρει υπηρεσίες 
και επιχειρηματικότητα. Συνεπώς, η 
διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα πρόσβασης σε 
ταχύ Διαδίκτυο και ψηφιακές υπηρεσίες 
είναι ουσιώδους σημασίας για την 
οικονομική μεγέθυνση και την ενιαία 
αγορά.

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ οι υποδομές των 
ευρυζωνικών δικτύων διαδραματίζουν 
καταλυτικό ρόλο στη χρήση ψηφιακών 
υπηρεσιών σε ευρύ φάσμα κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. Το διαδίκτυο γίνεται η 
κυρίαρχη πλατφόρμα επικοινωνίας, για
επιχειρηματικότητα και πολιτιστική 
συνοχή. Συνεπώς, η διευρωπαϊκή 
διαθεσιμότητα πρόσβασης σε ταχύ 
Διαδίκτυο και ψηφιακές υπηρεσίες είναι 
ουσιώδους σημασίας για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 166
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών 
είναι καίρια υποδομή για το μέλλον από 
άποψη συνδετικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που 

(20) Τα σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών 
είναι καίρια υποδομή για το μέλλον από 
άποψη συνδετικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που 
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επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστήματα 
υπολογιστικού νέφους για να βελτιώσουν 
την οικονομική τους απόδοση.

επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστήματα 
υπολογιστικού νέφους για να βελτιώσουν 
την οικονομική τους απόδοση. Δυστυχώς, 
η εγκατάσταση συνδέσεων με βάση τις 
οπτικές ίνες και υπερταχέων 
ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη 
εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, 
ενώ άλλες οικονομίες προοδεύουν 
αποκτώντας ηγετική θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αφού προσφέρουν σημαντικά 
μεγαλύτερη χωρητικότητα και ταχύτητες 
1 Gbps και παραπάνω. Οι επενδύσεις στις 
οπτικές ίνες, τόσο στις οικιακές όσο και 
στις παθητικές υποδομές στο δίκτυο 
οπισθόζευξης, συνιστούν σημαντικό 
στοιχείο το οποίο θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών, νέων γνώσεων 
και υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 167
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών 
είναι καίρια υποδομή για το μέλλον από 
άποψη συνδετικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που 
επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστήματα 
υπολογιστικού νέφους για να βελτιώσουν 
την οικονομική τους απόδοση.

(20) Τα σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών 
είναι καίρια υποδομή για το μέλλον από 
άποψη συνδετικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που 
επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστήματα 
υπολογιστικού νέφους για να βελτιώσουν 
την οικονομική τους απόδοση.
Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
διπλασιασμός των υποδομών, να 
προληφθεί η μετατόπιση των ιδιωτικών 
επενδύσεων και να ενισχυθεί η ανάπτυξη 
ικανοτήτων για να δημιουργηθούν νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες και να προαχθεί η 
εφαρμογή μέτρων μείωσης του κόστους, 
πρέπει να αναληφθούν δράσεις για να 
βελτιωθεί ο συντονισμός της στήριξης 
της ΕΕ στην ευρυζωνικότητα από τη 
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ΔΣΕ και της ευρυζωνικής στήριξης από 
όλες τις άλλες διαθέσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
σχεδίων ευρυζωνικότητας.

Or. en

Τροπολογία 168
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών
είναι καίρια υποδομή για το μέλλον από 
άποψη συνδετικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που 
επιθυμούν να χρησιμοποιούν συστήματα 
υπολογιστικού νέφους για να βελτιώσουν 
την οικονομική τους απόδοση.

(20) Τα σύγχρονα δίκτυα υψηλής 
ταχύτητας είναι καίρια υποδομή για το 
μέλλον από άποψη συνδετικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των 
ΜΜΕ που επιθυμούν να χρησιμοποιούν 
συστήματα υπολογιστικού νέφους για να 
βελτιώσουν την οικονομική τους απόδοση. 
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, 
ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις 
που στηρίζουν στόχους εγκατάστασης 
δικτύων υπολογιστικού νέφους και
υπερταχέων ασύρματων δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 169
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
ζητείται η υλοποίηση του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο 
διαμορφώνει σταθερό νομικό πλαίσιο για 
την τόνωση των επενδύσεων μέσα σε μια 
ανοικτή, ανταγωνιστική και υψηλής 

(21) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
ζητείται η υλοποίηση του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο 
διαμορφώνει σταθερό νομικό πλαίσιο για 
την τόνωση των επενδύσεων μέσα σε μια 
ανοικτή, ανταγωνιστική και υψηλής 
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ταχύτητας διαδικτυακή υποδομή και σε 
συναφείς υπηρεσίες. Τον Ιούνιο του 2010 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη και 
κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να 
συστρατευθούν για την πλήρη εφαρμογή 
του.

ταχύτητας διαδικτυακή υποδομή και σε 
συναφείς υπηρεσίες. Τον Ιούνιο του 2010 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη και 
κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να 
συστρατευθούν για την πλήρη εφαρμογή 
του. Στόχος του Ψηφιακού Θεματολογίου 
για την Ευρώπη είναι να συνδέσει μέχρι 
το 2020 το 100% των πολιτών σε ένα 
δίκτυο υψηλής ταχύτητας των 30 Mbps 
και το 50% των πολιτών σε ένα δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας των 100 Mbps.

Or. it

Τροπολογία 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
ζητείται η υλοποίηση του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο 
διαμορφώνει σταθερό νομικό πλαίσιο για 
την τόνωση των επενδύσεων μέσα σε μια 
ανοικτή, ανταγωνιστική και υψηλής 
ταχύτητας διαδικτυακή υποδομή και σε 
συναφείς υπηρεσίες. Τον Ιούνιο του 2010 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 
και κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να 
συστρατευθούν για την πλήρη εφαρμογή 
του.

(21) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
ζητείται η υλοποίηση του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο 
διαμορφώνει σταθερό νομικό πλαίσιο για 
την τόνωση των επενδύσεων μέσα σε μια 
ανοικτή, ανταγωνιστική και υψηλής 
ταχύτητας διαδικτυακή υποδομή και σε 
συναφείς υπηρεσίες. Ωστόσο, οι στόχοι 
για το 2020 θα πρέπει να αναθεωρηθούν, 
έτσι ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη τη 
μεγαλύτερη ευρυζωνική ταχύτητα στον 
κόσμο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ότι 
μέχρι το 2020 όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν 
πρόσβαση σε σύνδεση με ταχύτητα 
μετάδοσης 100 Mbps και ότι το 50% των 
νοικοκυριών στην ΕΕ θα έχουν πρόσβαση 
σε σύνδεση με ταχύτητα μετάδοσης 1 
Gbit και άνω.

Or. en
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Τροπολογία 171
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
ζητείται η υλοποίηση του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο 
διαμορφώνει σταθερό νομικό πλαίσιο για 
την τόνωση των επενδύσεων μέσα σε μια 
ανοικτή, ανταγωνιστική και υψηλής 
ταχύτητας διαδικτυακή υποδομή και σε 
συναφείς υπηρεσίες. Τον Ιούνιο του 2010 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη και 
κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να 
συστρατευθούν για την πλήρη εφαρμογή 
του.

(21) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
ζητείται η υλοποίηση του Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο 
διαμορφώνει σταθερό νομικό πλαίσιο για 
την τόνωση των επενδύσεων μέσα σε μια 
ανοικτή, ανταγωνιστική και υψηλής 
ταχύτητας διαδικτυακή υποδομή και σε 
συναφείς υπηρεσίες οι οποίες θα 
αποτελέσουν τη βάση της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς. Τον Ιούνιο του 2010 το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 
Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη και 
κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα να 
συστρατευθούν για την πλήρη εφαρμογή 
του.

Or. en

Τροπολογία 172
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να διευκολυνθεί η μεγέθυνση 
μιας ευρωπαϊκής οικονομίας υπηρεσιών 
που κατέχει ηγετική θέση, θα πρέπει να 
επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι του 
ψηφιακού θεματολογίου έως το 2015 και 
όχι έως το 2020.

Or. en
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Τροπολογία 173
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Στα συμπεράσματά του της 31ης 
Μαΐου 2010, το Συμβούλιο ανέφερε ότι η 
Ευρώπη πρέπει να διαθέσει τους 
αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με βάση ταχύ και 
υπερταχύ διαδίκτυο και διαλειτουργικές 
εφαρμογές και αναγνώρισε ότι οι 
αποδοτικές και ανταγωνιστικές επενδύσεις 
στα ευρυζωνικά δίκτυα της επόμενης 
γενεάς θα είναι σημαντικές για την 
καινοτομία, την επιλογή των καταναλωτών 
και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης 
και ότι μπορούν να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής με καλύτερη ιατρική 
περίθαλψη, ασφαλείς μεταφορές, νέες 
δυνατότητες ενημέρωσης και ευκολότερη 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως 
διασυνοριακώς.

(22) Στα συμπεράσματά του της 31ης 
Μαΐου 2010, το Συμβούλιο ανέφερε ότι η 
Ευρώπη πρέπει να διαθέσει τους 
αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξη 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με βάση ταχύ και 
υπερταχύ διαδίκτυο και διαλειτουργικές 
εφαρμογές και αναγνώρισε ότι οι 
αποδοτικές και ανταγωνιστικές επενδύσεις 
στα ευρυζωνικά δίκτυα της επόμενης 
γενεάς θα είναι απαραίτητες για την 
καινοτομία, την επιλογή των καταναλωτών 
και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης 
και ότι μπορούν να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής με καλύτερη ιατρική 
περίθαλψη, ασφαλείς μεταφορές, νέες 
δυνατότητες ενημέρωσης και ευκολότερη 
πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και 
γνώσεις, ιδίως διασυνοριακώς.

Or. en

Τροπολογία 174
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 
2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε 
επενδύσεις ανοικτής πηγής και ιδιαίτερη 
προσοχή με στόχο την κατασκευή 
δικτύων Gbps για ευρωπαϊκά ερευνητικά 
ιδρύματα και πανεπιστήμια, καθώς και 
την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε 
υπερταχείες συνδέσεις από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 175
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι δημόσιες επενδύσεις σε ταχεία 
και υπερταχεία ευρυζωνικά δίκτυα δεν 
πρέπει να στρεβλώνουν αδικαιολόγητα 
τον ανταγωνισμό ούτε να δημιουργούν 
αντικίνητρα επενδύσεων. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν 
ιδιωτικές επενδύσεις και μόνο σε 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει εμπορικό 
ενδιαφέρον για επενδύσεις.

Or. en

Τροπολογία 176
James Elles, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι περισσότερες διαθέσιμες έρευνες 
καταδεικνύουν με σαφήνεια τα 
ουσιαστικά αυξημένα οφέλη που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε υποδομές 
ΤΠΕ ώστε να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας και μεγέθυνση τόσο 
μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα, 
όχι μόνο από την κατασκευή των ίδιων 
των υποδομών αλλά επίσης από το 
άμεσο, ισχυρό και διαρκές 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της 
ενισχυμένης ψηφιακής δυνατότητας σε 
ολόκληρη την οικονομία, ιδίως στις 
μικρές επιχειρήσεις· ζητεί να καταβληθεί 
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κάθε προσπάθεια, όχι μόνο για να 
αποσαφηνιστούν τα διαθέσιμα ποσά στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και για 
να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να 
διασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα κονδύλια 
διαμορφώνονται έτσι ώστε να στηρίζουν 
τις ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 177
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 
ισχυρά και συνεκτικά δίκτυα σε όλη την 
ΕΕ για την ψηφιακή παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών, με τη συμμετοχή κοινωνικών 
παραγόντων τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και απαραίτητο 
προς το σκοπό αυτό είναι να εξασφαλισθεί 
δομημένη ενωσιακή χρηματοδότηση του 
κόστους σχεδιασμού του συστήματος και 
του λογισμικού, καθώς και διατήρηση 
ανθεκτικού κόμβου για τα εν λόγω δίκτυα, 
έτσι ώστε να αναλαμβάνουν μόνον το 
εγχώριο κόστος οι εθνικοί φορείς 
εκμετάλλευσης.

(24) Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 
ισχυρά και συνεκτικά δίκτυα σε όλη την 
ΕΕ για την ψηφιακή παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών, με τη συμμετοχή κοινωνικών 
παραγόντων τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και απαραίτητο 
προς το σκοπό αυτό είναι να εξασφαλισθεί 
δομημένη ενωσιακή χρηματοδότηση του 
κόστους σχεδιασμού του συστήματος και 
του λογισμικού, καθώς και διατήρηση 
ανθεκτικού κόμβου για τα εν λόγω δίκτυα, 
έτσι ώστε να αναλαμβάνουν μόνον το 
εγχώριο κόστος οι εθνικοί φορείς 
εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερη προτεραιότητα 
πρέπει να δίνεται για να διασφαλιστεί ότι 
κάθε σύστημα και σχεδιασμός λογισμικού 
που χρηματοδοτείται από το δημόσιο 
διαδίδεται με τη μορφή ανοικτών, 
προσβάσιμων προτύπων, τα οποία 
αποκτώνται εύκολα και 
χρησιμοποιούνται από όλους τους 
κοινωνικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κερδοσκοπικών παραγόντων, και ότι ο 
κώδικας που προκύπτει από τις δημόσιες 
επενδύσεις είναι πάντοτε στη διάθεση του 
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κοινού ως ανοικτή πηγή.

Or. en

Τροπολογία 178
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 
ισχυρά και συνεκτικά δίκτυα σε όλη την 
ΕΕ για την ψηφιακή παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών, με τη συμμετοχή κοινωνικών 
παραγόντων τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και απαραίτητο 
προς το σκοπό αυτό είναι να εξασφαλισθεί 
δομημένη ενωσιακή χρηματοδότηση του 
κόστους σχεδιασμού του συστήματος και 
του λογισμικού, καθώς και διατήρηση 
ανθεκτικού κόμβου για τα εν λόγω δίκτυα, 
έτσι ώστε να αναλαμβάνουν μόνον το 
εγχώριο κόστος οι εθνικοί φορείς 
εκμετάλλευσης.

(24) Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 
ισχυρά και συνεκτικά δίκτυα σε όλη την 
ΕΕ για την ψηφιακή παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών, με τη συμμετοχή κοινωνικών 
παραγόντων τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και απαραίτητο 
προς το σκοπό αυτό είναι να εξασφαλισθεί 
δομημένη ενωσιακή χρηματοδότηση του 
κόστους σχεδιασμού του συστήματος και 
του λογισμικού, καθώς και διατήρηση 
ανθεκτικού κόμβου για τα εν λόγω δίκτυα, 
έτσι ώστε να αναλαμβάνουν μόνον το 
εγχώριο κόστος οι εθνικοί φορείς 
εκμετάλλευσης. Αποβλέποντας στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς, εξασφαλίζεται στενή συνεργασία 
και στενός συντονισμός δραστηριοτήτων 
με τις εθνικές και περιφερειακές 
ευρυζωνικές δράσεις στο πλαίσιο του 
προγράμματος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Or. en

Τροπολογία 179
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 
ισχυρά και συνεκτικά δίκτυα σε όλη την 
ΕΕ για την ψηφιακή παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών, με τη συμμετοχή κοινωνικών 
παραγόντων τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και απαραίτητο 
προς το σκοπό αυτό είναι να εξασφαλισθεί 
δομημένη ενωσιακή χρηματοδότηση του 
κόστους σχεδιασμού του συστήματος και 
του λογισμικού, καθώς και διατήρηση 
ανθεκτικού κόμβου για τα εν λόγω δίκτυα, 
έτσι ώστε να αναλαμβάνουν μόνον το 
εγχώριο κόστος οι εθνικοί φορείς 
εκμετάλλευσης.

(24) Είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 
ισχυρά και συνεκτικά δίκτυα σε όλη την 
ΕΕ για την ψηφιακή παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών, με τη συμμετοχή κοινωνικών 
παραγόντων τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, και απαραίτητο 
προς το σκοπό αυτό είναι να εξασφαλισθεί 
δομημένη ενωσιακή χρηματοδότηση του 
κόστους σχεδιασμού του συστήματος και 
του λογισμικού, καθώς και ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και διατήρηση ανθεκτικού 
κόμβου για τα εν λόγω δίκτυα, έτσι ώστε 
να αναλαμβάνουν μόνον το εγχώριο 
κόστος οι εθνικοί φορείς εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 180
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Κατά τη χρησιμοποίηση των 
χρηματοδοτικών μέσων με σκοπό τη 
δημιουργία διευρωπαϊκών κεντρικών 
υπηρεσιών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προτεραιότητα στο να διασφαλιστεί ότι οι 
υπηρεσίες βασίζονται σε ανοικτά, 
προσβάσιμα πρότυπα τα οποία εύκολα 
επανεξετάζονται, αποκτώνται και 
χρησιμοποιούνται από όλους τους 
κοινωνικούς παράγοντες και για τα οποία 
η τυπική διαδικασία ανάπτυξης είναι 
ανοικτή, διαφανής και χωρίς 
αποκλεισμούς για όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κερδοσκοπικών παραγόντων, και ότι ο 
κώδικας πηγής που προκύπτει από τις 
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δημόσιες επενδύσεις σε εφαρμογές 
κεντρικών υπηρεσιών είναι πάντοτε 
χωρίς περιορισμούς στη διάθεση του 
κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για εύκολο και αναγκαίο βήμα προς τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, η οποία 
παρέχει μέγιστη ευελιξία για τοπική και περιφερειακή προσαρμογή μέσω της συμμετοχής των 
ΜΜΕ ή των μη κερδοσκοπικών παραγόντων.

Τροπολογία 181
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η εξασφάλιση διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας για την εκτέλεση 
έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, ιδίως 
σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών, θα 
απαιτήσει ενδεχομένως ταυτόχρονη 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή/και 
τους δικαιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές, 
θα χρειασθεί ίσως να χορηγηθεί ενωσιακή 
ενίσχυση για συμβάσεις εκτελούμενες από 
παρόχους υποδομών στα κράτη μέλη, είτε 
για λογαριασμό τους είτε σε συνεργασία με 
την Επιτροπή. Οι διατάξεις επιτρέπουν 
επίσης εξεύρεση πολλαπλών πηγών 
χρηματοδότησης, οι οποίες θα χρειασθούν 
ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, για 
πολυγλωσσικές ρυθμίσεις με σκοπό να 
εξασφαλίζεται ασφάλεια εφοδιασμού ή/και 
για πλεονασμό δικτύου που απαιτείται για 
να αποκλείεται η διακοπή του δικτύου 
υποδομών από αστοχία ενός και μόνον 
σημείου.

(27) Η εξασφάλιση διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας για την εκτέλεση 
έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, ιδίως 
σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών, θα 
απαιτήσει ενδεχομένως ταυτόχρονη 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή/και 
τους δικαιούχους. Προκειμένου να 
καταστεί πιο εύκολη η ικανοποίηση της 
απαίτησης για διαλειτουργικότητα, 
πρέπει να προτιμηθούν λύσεις που 
εφαρμόζουν ανοικτά, διαφανή πρότυπα 
τα οποία παρέχονται ατελώς. Στις 
περιπτώσεις αυτές, θα χρειασθεί ίσως να 
χορηγηθεί ενωσιακή ενίσχυση για 
συμβάσεις εκτελούμενες από παρόχους 
υποδομών στα κράτη μέλη, είτε για 
λογαριασμό τους είτε σε συνεργασία με 
την Επιτροπή. Οι διατάξεις επιτρέπουν 
επίσης εξεύρεση πολλαπλών πηγών 
χρηματοδότησης, οι οποίες θα χρειασθούν 
ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, για 
πολυγλωσσικές ρυθμίσεις με σκοπό να 
εξασφαλίζεται ασφάλεια εφοδιασμού ή/και 
για πλεονασμό δικτύου που απαιτείται για 
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να αποκλείεται η διακοπή του δικτύου 
υποδομών από αστοχία ενός και μόνον 
σημείου.

Or. en

Τροπολογία 182
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η εξασφάλιση διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας για την εκτέλεση 
έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, ιδίως 
σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών, θα 
απαιτήσει ενδεχομένως ταυτόχρονη 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή/και 
τους δικαιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές, 
θα χρειασθεί ίσως να χορηγηθεί ενωσιακή 
ενίσχυση για συμβάσεις εκτελούμενες από 
παρόχους υποδομών στα κράτη μέλη, είτε 
για λογαριασμό τους είτε σε συνεργασία με 
την Επιτροπή. Οι διατάξεις επιτρέπουν 
επίσης εξεύρεση πολλαπλών πηγών 
χρηματοδότησης, οι οποίες θα χρειασθούν 
ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, για 
πολυγλωσσικές ρυθμίσεις με σκοπό να 
εξασφαλίζεται ασφάλεια εφοδιασμού ή/και 
για πλεονασμό δικτύου που απαιτείται για 
να αποκλείεται η διακοπή του δικτύου 
υποδομών από αστοχία ενός και μόνον 
σημείου.

(27) Η εξασφάλιση διασυνοριακής 
διαλειτουργικότητας για την εκτέλεση 
έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, ιδίως 
σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών, θα 
απαιτήσει ενδεχομένως ταυτόχρονη 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες, το τοπικό επίπεδο ή/και τους 
δικαιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα 
χρειασθεί ίσως να χορηγηθεί ενωσιακή 
ενίσχυση για συμβάσεις εκτελούμενες από 
παρόχους υποδομών στα κράτη μέλη ή 
στις περιφέρειες με αρμοδιότητες, είτε για 
λογαριασμό τους είτε σε συνεργασία με 
την Επιτροπή. Οι διατάξεις επιτρέπουν 
επίσης εξεύρεση πολλαπλών πηγών 
χρηματοδότησης, οι οποίες θα χρειασθούν 
ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, για 
πολυγλωσσικές ρυθμίσεις με σκοπό να 
εξασφαλίζεται ασφάλεια εφοδιασμού ή/και 
για πλεονασμό δικτύου που απαιτείται για 
να αποκλείεται η διακοπή του δικτύου 
υποδομών από αστοχία ενός και μόνον 
σημείου.

Or. es

Τροπολογία 183
Amelia Andersdotter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής 
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν 
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής 
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν 
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια. Πριν από την 
υλοποίηση μεγάλων, νέων επενδύσεων, 
πρέπει ωστόσο να εξεταστούν προσεκτικά 
οι λύσεις ανοικτής πηγής που έχουν ήδη 
εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό εκλογικών 
περιφερειών στην Ευρώπη, και η 
δυνατότητα εξάπλωσής τους σε άλλες 
εκλογικές περιφέρειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός επιτυχημένων εφαρμογών ανοικτής πηγής σε ευρωπαϊκά 
περιβάλλοντα δημόσιου τομέα. Αξιοσημείωτα παραδείγματα αποτελούν περιφέρειες στην 
Ισπανία και το Μόναχο στη Γερμανία. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης παραδείγματα και σε άλλα 
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κράτη μέλη, όπως οι κοινότητες Eksjo και Rattvik στη Σουηδία. Μερική εφαρμογή των λύσεων 
ανοικτής πηγής απαντάται πολύ συχνότερα.

Τροπολογία 184
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν 
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement), ηλεκτρονική μάθηση 
(eLearning), και άρα δεν είναι εξ ορισμού 
εμπορικές στη φάση εκκίνησής τους. 
Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν μόνον 
βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα είναι 
να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την 
ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

Or. it
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Τροπολογία 185
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής 
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν 
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και ψηφιοποίηση των 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών συλλογών) και 
άρα δεν είναι εξ ορισμού εμπορικές στη 
φάση εκκίνησής τους. Επιπλέον, εάν 
χρηματοδοτηθούν μόνον βασικές 
υπηρεσίες, η πρόκληση θα είναι να 
δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την 
ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

Or. ro

Τροπολογία 186
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής 
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν 
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής 
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν 
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια. Τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(eGovernment) πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις 25 συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
πλαισίου για τη διαλειτουργικότητα, για 
τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες (EIF) 
που ικανοποιούν ειδικές απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας.

Or. en

Τροπολογία 187
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής 
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν 
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

(28) Οι υπηρεσίες γενικής εφαρμογής σε 
πεδία δημόσιου συμφέροντος (ως βασικές 
υπηρεσίες) συχνά επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό από αδυναμίες της αγοράς. Τα πεδία 
που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 
σχετίζονται με την παροχή δημοσίων 
υπηρεσιών (μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα 
υπηρεσιών όπως ηλεκτρονική υγεία 
(eHealth), ηλεκτρονική ταυτότητα 
(eIdentity), ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
(eGovernment), ηλεκτρονική μάθηση 
(eLearning), ηλεκτρονικές συμβάσεις 
(eProcurement) και άρα δεν είναι εξ 
ορισμού εμπορικές στη φάση εκκίνησής 
τους. Επιπλέον, εάν χρηματοδοτηθούν
μόνον βασικές υπηρεσίες, η πρόκληση θα 
είναι να δημιουργηθούν τα σωστά κίνητρα 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
την ουσιαστική εξάπλωση υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος: αυτό οφείλεται 
ιδίως στην έλλειψη κινήτρων σε εθνικό 
επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών 
συστημάτων με τα κεντρικά (και επομένως 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
διαλειτουργικότητας και διασυνοριακών 
υπηρεσιών), καθώς και στο γεγονός ότι οι 
ιδιώτες επενδυτές δεν θα εξασφάλιζαν οι 
ίδιοι την εξάπλωση των υπηρεσιών σε 
διαλειτουργικά πλαίσια.

Or. en

Τροπολογία 188
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η εξάπλωση των διασυνοριακών 
υπηρεσιών με τη θέσπιση ηλεκτρονικών 
διαδικασιών για μετακίνηση από μία 
ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη θα επιτρέψει 
τον ηλεκτρονικό χειρισμό όλων των 
απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών, 
διευκολύνοντας την κινητικότητα των 
Ευρωπαίων και καθιστώντας τη λιγότερο 
δαπανηρή. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω 
υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να 
αλλάξουν με θετικό τρόπο την ευκολία με 
την οποία μπορούν να εργάζονται, να 
σπουδάζουν και να διαμένουν μόνιμα οι 
Ευρωπαίοι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, 
μέσω κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης για 
την καταγραφή αλλαγής διεύθυνσης σε 
όλες τις δημόσιες αρχές της χώρας-
στόχου (τοπικές αρχές, σχολεία, ιατρούς, 
αστυνομία κ.λπ.) με την ηλεκτρονική 
ταυτότητα της χώρας καταγωγής.

Or. en

Τροπολογία 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο Ορίζοντας 2020 – το μελλοντικό 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία – θα εστιάζεται μεταξύ 
άλλων στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. 
ευφυείς, καθαρές και ενοποιημένες 
μεταφορές· ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια· τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών για 
την υγεία, τη διακυβέρνηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη), ώστε να αντιμετωπισθούν 
άμεσα οι προκλήσεις που έχουν 

(30) Ο Ορίζοντας 2020 – το μελλοντικό 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία – θα εστιάζεται μεταξύ 
άλλων στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. 
ευφυείς, καθαρές, προσβάσιμες και 
ενοποιημένες μεταφορές· ασφαλής, 
καθαρή και αποδοτική ενέργεια· 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών για την υγεία, τη 
διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη), 
ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα οι 
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προσδιορισθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» με τη στήριξη δραστηριοτήτων που 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την 
έρευνα έως την αγορά. Ο Ορίζοντας 2020 
θα στηρίξει όλα τα στάδια της αλυσίδας 
καινοτομίας, και ειδικά δραστηριότητες 
εγγύτερες στην αγορά, μεταξύ των οποίων 
τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Για να 
επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος από τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης και να 
εξασφαλισθεί συνοχή, η Διευκόλυνση· 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα αναπτύξει 
μεγαλύτερες συνέργειες με τον Ορίζοντα 
2020.

προκλήσεις που έχουν προσδιορισθεί στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» με τη στήριξη 
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ολόκληρο 
το φάσμα από την έρευνα έως την αγορά. 
Ο Ορίζοντας 2020 θα στηρίξει όλα τα 
στάδια της αλυσίδας καινοτομίας, και 
ειδικά δραστηριότητες εγγύτερες στην 
αγορά, μεταξύ των οποίων τα καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα. Για να επιτευχθεί 
μεγαλύτερος αντίκτυπος από τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης και να 
εξασφαλισθεί συνοχή, η Διευκόλυνση· 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα αναπτύξει 
μεγαλύτερες συνέργειες με τον Ορίζοντα 
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την ύπαρξη 80 εκατομμυρίων ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη, τη γήρανση του 
πληθυσμού και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η προσβασιμότητα των μεταφορών έχει καταστεί 
κοινωνική πρόκληση ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία 190
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Ο Ορίζοντας 2020 – το μελλοντικό 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία – θα εστιάζεται μεταξύ 
άλλων στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. 
ευφυείς, καθαρές και ενοποιημένες 
μεταφορές· ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια· τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών για 
την υγεία, τη διακυβέρνηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη), ώστε να αντιμετωπισθούν 
άμεσα οι προκλήσεις που έχουν 
προσδιορισθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» με τη στήριξη δραστηριοτήτων που 

(30) Ο Ορίζοντας 2020 – το μελλοντικό 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία – θα εστιάζεται μεταξύ 
άλλων στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. 
ευφυείς, καθαρές και ενοποιημένες 
μεταφορές· ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια· τεχνολογίες των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών για 
την υγεία, τη διακυβέρνηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη), ώστε να αντιμετωπισθούν 
άμεσα οι προκλήσεις που έχουν 
προσδιορισθεί στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» με τη στήριξη δραστηριοτήτων που 
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καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την 
έρευνα έως την αγορά. Ο Ορίζοντας 2020 
θα στηρίξει όλα τα στάδια της αλυσίδας 
καινοτομίας, και ειδικά δραστηριότητες 
εγγύτερες στην αγορά, μεταξύ των οποίων 
τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Για να 
επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος από τη 
χρηματοδότηση της Ένωσης και να 
εξασφαλισθεί συνοχή, η Διευκόλυνση· 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα αναπτύξει 
μεγαλύτερες συνέργειες με τον Ορίζοντα 
2020.

καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την 
έρευνα έως την αγορά. Ο Ορίζοντας 2020 
θα στηρίξει όλα τα στάδια της αλυσίδας 
καινοτομίας, και ειδικά δραστηριότητες 
εγγύτερες στην αγορά, μεταξύ των οποίων 
τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 
επιδιώκει τους ίδιους στόχους όσον 
αφορά την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων κοινωνικού χαρακτήρα, 
εστιάζοντας στην αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερος 
αντίκτυπος από τη χρηματοδότηση της 
Ένωσης και να εξασφαλισθεί συνοχή, η 
Διευκόλυνση· «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
θα αναπτύξει μεγαλύτερες συνέργειες με 
τον Ορίζοντα 2020 και το ΕΙΤ.

Or. en

Τροπολογία 191
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα δημοσιονομικά μέτρα σε πολλές 
χώρες θα οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει 
τις δημόσιες αρχές σε επανεκτίμηση των 
επενδυτικών προγραμμάτων τους σε 
υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) θεωρήθηκαν αποτελεσματικό 
μέσο για την εκτέλεση υποδομών που 
εξασφαλίζουν την επίτευξη στόχων 
πολιτικής, όπως η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής· η προώθηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η 
απόδοση ενέργειας και πόρων, η 
υποστήριξη βιώσιμων μεταφορών και η 
εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. Εν 

(33) Τα δημοσιονομικά μέτρα σε πολλές 
χώρες θα οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει 
τις δημόσιες αρχές σε επανεκτίμηση των 
επενδυτικών προγραμμάτων τους σε 
υποδομές που εξασφαλίζουν την επίτευξη 
στόχων πολιτικής, όπως η καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής· η προώθηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η 
απόδοση ενέργειας και πόρων, η 
υποστήριξη βιώσιμων μεταφορών και η 
εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων.
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προκειμένω, η Επιτροπή δεσμεύθηκε, 
στην ανακοίνωσή της στις 19 Νοεμβρίου 
2009 για τις συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ΣΔΙΤ στη 
χρηματοδότηση, με τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής των υπαρχόντων 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται αναφορά στις τονωτικές επιπτώσεις που διασφαλίζονται από τα κατάλληλα 
φορολογικά μέτρα στα κράτη μέλη, ενώ ο θετικός αντίκτυπος των ΣΔΙΤ δεν έχει ακόμα 
αποδειχθεί.

Τροπολογία 192
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα δημοσιονομικά μέτρα σε πολλές 
χώρες θα οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει 
τις δημόσιες αρχές σε επανεκτίμηση των 
επενδυτικών προγραμμάτων τους σε 
υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 
θεωρήθηκαν αποτελεσματικό μέσο για την 
εκτέλεση υποδομών που εξασφαλίζουν την 
επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η 
προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
και η απόδοση ενέργειας και πόρων, η 
υποστήριξη βιώσιμων μεταφορών και η 
εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή δεσμεύθηκε, στην 
ανακοίνωσή της στις 19 Νοεμβρίου 2009 
για τις συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ) να βελτιωθεί η πρόσβαση 
των ΣΔΙΤ στη χρηματοδότηση, με τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των 
υπαρχόντων χρηματοδοτικών μέσων.

(33) Τα δημοσιονομικά μέτρα σε πολλές 
χώρες ή σε περιφέρειες με αρμοδιότητες
θα οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει τις 
δημόσιες αρχές σε επανεκτίμηση των 
επενδυτικών προγραμμάτων τους σε 
υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 
θεωρήθηκαν αποτελεσματικό μέσο για την 
εκτέλεση υποδομών που εξασφαλίζουν την 
επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η 
προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
και η απόδοση ενέργειας και πόρων, η 
υποστήριξη βιώσιμων μεταφορών και η 
εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή δεσμεύθηκε, στην 
ανακοίνωσή της στις 19 Νοεμβρίου 2009 
για τις συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ) να βελτιωθεί η πρόσβαση 
των ΣΔΙΤ στη χρηματοδότηση, με τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των 
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υπαρχόντων χρηματοδοτικών μέσων.

Or. es

Τροπολογία 193
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Ο μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων 
με βάση τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
μπορεί να προέλθει από τις αγορές και
ρυθμιστικά μέτρα, αλλά το πρόβλημα της 
χρηματοδότησης καθιστά αναγκαία τη 
δημόσια παρέμβαση και τη συνδρομή της 
Ένωσης με επιχορηγήσεις και καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα. Τα χρηματοδοτικά 
μέσα πρέπει να αξιοποιηθούν για να 
ικανοποιηθούν ειδικές ανάγκες της 
αγοράς, σύμφωνα με τους στόχους της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», και να μην παραγκωνισθεί η 
ιδιωτική χρηματοδότηση. Πριν 
αποφασισθεί η αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων, η Επιτροπή 
πρέπει να προβεί σε εκ των προτέρων 
αξιολόγησή τους.

(34) Ο μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων 
με βάση τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
μπορεί να προέλθει από συγκεκριμένα
ρυθμιστικά μέτρα, αλλά το πρόβλημα της 
χρηματοδότησης καθιστά αναγκαία τη 
δημόσια παρέμβαση και τη συνδρομή της 
Ένωσης με επιχορηγήσεις και καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα. Πριν αποφασισθεί η 
αξιοποίηση τέτοιων χρηματοδοτικών 
μέσων, η Επιτροπή πρέπει να προβεί, με 
τη βοήθεια του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους και των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ που συμμετέχουν, σε εκ των προτέρων 
αξιολόγησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ προσεκτική εκ των προτέρων αξιολόγηση όσον αφορά την 
αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία 194
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ισότητα μεταξύ, αφενός, των έργων 
μεταφοράς που ήδη εφαρμόζουν την αρχή 
«ο χρήστης πληρώνει» υποχρεωτικά και, 
αφετέρου, εκείνων που δεν επιβάλλουν 
εισφορές στους χρήστες, η Ένωση πρέπει 
επίσης να παράσχει χρηματοδότηση 
μέσω επιχορηγήσεων για έργα μεταφοράς 
που παράγουν εισόδημα.

Or. en

Τροπολογία 195
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Τα φορολογικά μέτρα στα κράτη 
μέλη πρέπει να οδηγήσουν τις δημόσιες 
αρχές στην προώθηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, καθώς και της 
ενεργειακής απόδοσης και απόδοσης 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 196
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη 
μορφή επιχορηγήσεων, αυτές θα πρέπει 
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να χορηγούνται για έργα τα οποία 
παράγουν μικρό ή καθόλου εισόδημα, με 
εξαίρεση τα έργα μεταφοράς που 
συγκεντρώνουν δαπάνες υποδομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2001/14, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
Ευρώπη πρέπει να καταβάλλουν τέλη σιδηροδρομικής πρόσβασης για τη χρήση των 
σιδηροδρομικών υποδομών. Το εισόδημα που προκύπτει ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 
επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, αλλά όχι για αναβαθμίσεις ή νέες 
κατασκευές. Κατά συνέπεια, οι σιδηροδρομικές υποδομές πρέπει να εξαιρούνται. Ομοίως, ο 
περιορισμός των επιχορηγήσεων σε έργα τα οποία παράγουν μικρό ή καθόλου εισόδημα θα 
απέτρεπε τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ έργων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή 
υποδομών διοδίων ή οδικών υποδομών, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Λευκής 
Βίβλου για τις μεταφορές.

Τροπολογία 197
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Τα δημοσιονομικά μέτρα σε πολλές 
χώρες και περιφέρειες με αρμοδιότητες 
θα οδηγήσουν ή έχουν ήδη οδηγήσει τις 
δημόσιες αρχές σε επανεκτίμηση των 
επενδυτικών προγραμμάτων τους σε 
υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) θεωρήθηκαν αποτελεσματικό 
μέσο για την υλοποίηση υποδομών που 
εξασφαλίζουν την επίτευξη στόχων 
πολιτικής, όπως η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η προώθηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η
απόδοση ενέργειας και πόρων, η 
υποστήριξη βιώσιμων μεταφορών και η 
εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή δεσμεύθηκε, 
στην ανακοίνωσή της στις 19 Νοεμβρίου 
2009 για τις συμπράξεις 
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δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ΣΔΙΤ στη 
χρηματοδότηση, με τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής των υπαρχόντων 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. es

Τροπολογία 198
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Στην επανεξέταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ34 τονίσθηκε ότι 
πρότυπο για έργα με μακροπρόθεσμες 
εμπορικές δυνατότητες πρέπει να
χρησιμοποιούνται κονδύλια της Ένωσης 
μαζί με κονδύλια από τον 
χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό 
τομέα, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τα δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών 
μελών, αλλά και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τον 
ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

(35) Στην επανεξέταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ τονίσθηκε ότι 
πρότυπο για έργα με μακροπρόθεσμες 
εμπορικές δυνατότητες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κονδύλια της Ένωσης 
μαζί με κονδύλια από τον 
χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό 
τομέα, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τα δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών 
μελών, αλλά και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τον 
ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα, και σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι 
ρυθμίσεις συνεργασίας πρέπει να δώσουν 
έμφαση στις τοπικές γνώσεις και τη 
σχέση μεταξύ έργων και 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 199
Catherine Trautmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Στην επανεξέταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ τονίσθηκε ότι 
πρότυπο για έργα με μακροπρόθεσμες 
εμπορικές δυνατότητες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κονδύλια της Ένωσης 
μαζί με κονδύλια από τον 
χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό 
τομέα, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τα δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών
μελών, αλλά και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τον 
ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

(35) Στην επανεξέταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ τονίσθηκε ότι 
πρότυπο για έργα με μακροπρόθεσμες 
εμπορικές δυνατότητες πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κονδύλια της Ένωσης 
μαζί με κονδύλια από τον 
χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό 
τομέα, και ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τα δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών 
μελών, αλλά και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από τον 
ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα, και σε 
εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι 
ρυθμίσεις συνεργασίας πρέπει να δώσουν 
έμφαση στις τοπικές γνώσεις και τη 
σχέση μεταξύ έργων και 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 200
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η 
Επιτροπή δεσμεύθηκε να κινητοποιήσει τα 
ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο συνεκτικής χρηματοδοτικής 
στρατηγικής, η οποία θα συνδυάζει τη 
χρηματοδότηση από την Ένωση και από 
εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
Βασίσθηκε στο σκεπτικό ότι πολλές
περιπτώσεις πλημμελών επενδύσεων και 
ατελειών της αγοράς είναι δυνατόν να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα με 
χρηματοδοτικά μέσα αντί με 
επιχορηγήσεις.

(36) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η 
Επιτροπή δεσμεύθηκε να κινητοποιήσει τα 
ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο συνεκτικής χρηματοδοτικής 
στρατηγικής, η οποία θα συνδυάζει τη 
χρηματοδότηση από την Ένωση και από 
εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
Βασίσθηκε στο σκεπτικό ότι, σύμφωνα με 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που πρόκειται 
να αξιολογηθούν μία μία, οι πλημμελείς 
επενδύσεις είναι δυνατόν να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα με 
χρηματοδοτικά μέσα αντί με 
επιχορηγήσεις.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση άλλων χρηματοδοτικών μέσων αντί των επιχορηγήσεων πρέπει να αξιολογηθεί ανά 
περίπτωση ώστε να βελτιστοποιηθούν οι ειδικές επενδυτικές ανάγκες.

Τροπολογία 201
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η 
Επιτροπή δεσμεύθηκε να κινητοποιήσει τα 
ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα στο 
πλαίσιο συνεκτικής χρηματοδοτικής 
στρατηγικής, η οποία θα συνδυάζει τη 
χρηματοδότηση από την Ένωση και από 
εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
Βασίσθηκε στο σκεπτικό ότι πολλές 
περιπτώσεις πλημμελών επενδύσεων και 
ατελειών της αγοράς είναι δυνατόν να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα με 
χρηματοδοτικά μέσα αντί με 
επιχορηγήσεις.

(36) Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η 
Επιτροπή δεσμεύθηκε να κινητοποιήσει τα 
ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα σε επαρκή 
βαθμό για την υποστήριξη μιας 
συνεκτικής χρηματοδοτικής στρατηγικής, 
η οποία θα συνδυάζει τη χρηματοδότηση 
από την Ένωση και από εθνικούς 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
Βασίσθηκε στο σκεπτικό ότι πολλές 
περιπτώσεις πλημμελών επενδύσεων και 
ατελειών της αγοράς είναι δυνατόν να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα με 
χρηματοδοτικά μέσα αντί με 
επιχορηγήσεις.

Or. it

Τροπολογία 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Αυτά τα καινοτόμα χρηματοδοτικά 
μέσα, όπως τα ομόλογα έργων, μπορούν 
να προαγάγουν τη χρηματοδότηση των 
υποδομών μεταφορών με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, η 
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χρήση τους πρέπει να ενθαρρύνεται 
ιδιαιτέρως, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός κατά τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 203
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα περισσότερα χρηματοδοτικά
μέσα πρέπει να είναι κοινά για όλους τους 
τομείς, ενδέχεται όμως ορισμένα από 
αυτά να εξειδικευθούν σε μεμονωμένους 
τομείς. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
κρίνουν ότι, ενώ η χρηματοδοτική στήριξη 
της ευρυζωνικότητας θα προέλθει κυρίως 
από χρηματοδοτικά μέσα, το ύψος των 
ενωσιακών δημοσιονομικών πόρων που 
απαιτούνται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
για τις μεταφορές και την ενέργεια δεν 
πρέπει να υπερβεί τα 2 και 1 δισεκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα.

(38) Κατά την επιλογή της πιο 
αποτελεσματικής μορφής 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης, εξετάζονται 
δεόντως τα χαρακτηριστικά ανά τομέα 
και έργο των έργων που είναι επιλέξιμα. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής κρίνουν ότι, 
ενώ η χρηματοδοτική στήριξη της 
ευρυζωνικότητας θα προέλθει κυρίως από 
χρηματοδοτικά μέσα, το ύψος των 
ενωσιακών δημοσιονομικών πόρων που 
απαιτούνται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
για τις μεταφορές και την ενέργεια δεν 
πρέπει να υπερβεί τα 2 και 1 δισεκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 204
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα 
πρέπει να είναι κοινά για όλους τους 
τομείς, ενδέχεται όμως ορισμένα από αυτά 

(38) Τα περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα 
πρέπει να είναι κοινά για όλους τους 
τομείς, ενδέχεται όμως ορισμένα από αυτά 
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να εξειδικευθούν σε μεμονωμένους τομείς. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής κρίνουν ότι, 
ενώ η χρηματοδοτική στήριξη της 
ευρυζωνικότητας θα προέλθει κυρίως από 
χρηματοδοτικά μέσα, το ύψος των 
ενωσιακών δημοσιονομικών πόρων που 
απαιτούνται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
για τις μεταφορές και την ενέργεια δεν 
πρέπει να υπερβεί τα 2 και 1 δισεκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα.

να εξειδικευθούν σε μεμονωμένους τομείς. 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής κρίνουν ότι, 
ενώ η χρηματοδοτική στήριξη των 
ευρυζωνικών δικτύων θα προέλθει κυρίως 
από χρηματοδοτικά μέσα, το ύψος των 
ενωσιακών δημοσιονομικών πόρων που 
απαιτούνται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
για τις μεταφορές και την ενέργεια δεν 
πρέπει να υπερβεί τα 2 και 1 δισεκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 205
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα περισσότερα χρηματοδοτικά 
μέσα πρέπει να είναι κοινά για όλους τους 
τομείς, ενδέχεται όμως ορισμένα από 
αυτά να εξειδικευθούν σε μεμονωμένους 
τομείς. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
κρίνουν ότι, ενώ η χρηματοδοτική στήριξη 
της ευρυζωνικότητας θα προέλθει κυρίως 
από χρηματοδοτικά μέσα, το ύψος των 
ενωσιακών δημοσιονομικών πόρων που 
απαιτούνται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
για τις μεταφορές και την ενέργεια δεν 
πρέπει να υπερβεί τα 2 και 1 δισεκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα.

(38) Η χρηματοδοτική στήριξη για την 
ενέργεια πρέπει να προέλθει κυρίως από 
χρηματοδοτικά μέσα, το ύψος των 
ενωσιακών δημοσιονομικών πόρων που 
απαιτούνται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
για την ενέργεια δεν πρέπει να είναι 
χαμηλότερο από 8,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ και οι επιχορηγήσεις για μελέτες και 
εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
0,9 δισεκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 206
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Επιπλέον, στον τομέα των οδικών 
μεταφορών, για την αύξηση της 
χρηματοοικονομικής ευθύνης των
αναδόχων των έργων (και συνεπώς την 
ικανοποίηση των κριτηρίων που 
απαιτούνται από την ΕΤΕπ όταν 
υποβάλλεται αίτηση για 
χρηματοοικονομικά μέσα, με τα οποία 
κριτήρια προαπαιτείται σταθερή 
οικονομική κατάσταση που επιτρέπει τη 
δημιουργία αποτελεσματικής και 
λειτουργικής αγοράς) πρέπει να 
εξεταστούν δράσεις που στοχεύουν στην 
ενοποίηση των ήδη υπαρχουσών αδειών 
κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ.

Or. it

Justification

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Τροπολογία 207
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να εξασφαλισθεί διαφοροποίηση 
ανά τομέα των δικαιούχων 
χρηματοδοτικών μέσων, αλλά και για να 

(39) Για να εξασφαλισθεί διαφοροποίηση 
ανά τομέα των δικαιούχων 
χρηματοδοτικών μέσων, αλλά και για να 
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ενθαρρυνθεί η βαθμιαία γεωγραφική 
διαφοροποίηση στα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, 
μέσω κοινών πρωτοβουλιών όπως το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης 
για τις ΣΔΙΤ και Jaspers, πρέπει να 
παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη για τη 
διαμόρφωση κατάλληλων σχεδίων έργων, 
τα οποία θα ήταν δυνατόν να 
χρηματοδοτηθούν.

ενθαρρυνθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση 
των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
περιφερειών, η Επιτροπή σε συνεργασία 
με την ΕΤΕπ, μέσω κοινών πρωτοβουλιών 
όπως το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Εμπειρογνωμοσύνης για τις ΣΔΙΤ και 
Jaspers, πρέπει να παρέχουν στήριξη στα 
κράτη μέλη για τη διαμόρφωση 
κατάλληλων σχεδίων έργων, τα οποία θα 
ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθούν.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η γεωγραφική και τομεακή διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών μέσων δεν πρέπει να 
εξασφαλίζεται μόνο από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και από τις περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία 208
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να εξασφαλισθεί διαφοροποίηση 
ανά τομέα των δικαιούχων 
χρηματοδοτικών μέσων, αλλά και για να 
ενθαρρυνθεί η βαθμιαία γεωγραφική 
διαφοροποίηση στα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, 
μέσω κοινών πρωτοβουλιών όπως το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Εμπειρογνωμοσύνης 
για τις ΣΔΙΤ και Jaspers, πρέπει να 
παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη για τη 
διαμόρφωση κατάλληλων σχεδίων έργων, 
τα οποία θα ήταν δυνατόν να 
χρηματοδοτηθούν.

(39) Για να εξασφαλισθεί διαφοροποίηση 
ανά τομέα των δικαιούχων 
χρηματοδοτικών μέσων, αλλά και για να 
ενθαρρυνθεί η βαθμιαία γεωγραφική 
διαφοροποίηση στα κράτη μέλη, τα οποία 
ζήτησαν συνδρομή από τα εν λόγω 
χρηματοδοτικά μέσα, η Επιτροπή σε 
συνεργασία με την ΕΤΕπ πρέπει να 
παρέχουν στήριξη στα εν λόγω κράτη μέλη 
για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχεδίων 
έργων, τα οποία θα ήταν δυνατόν να 
χρηματοδοτηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαμόρφωση ειδικών σχεδίων για τη χρηματοδότηση έργων μέσω της ΣΔΙΤ πρέπει να 
παρέχεται μόνο εάν ζητηθεί από κράτη μέλη, όταν εγκρίνουν τις δικές τους χρηματοπιστωτικές 
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αποφάσεις κατά την υποβολή σχεδίων έργων.

Τροπολογία 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Όσον αφορά τους όρους για τα 
χρηματοδοτικά μέσα, θα χρειασθεί ίσως να 
συμπεριληφθούν επιπρόσθετες απαιτήσεις 
στα προγράμματα εργασιών, όπως λόγου 
χάρη να εξασφαλισθεί ο ανταγωνιστικός 
χαρακτήρας των αγορών υπό το πρίσμα 
της ανάπτυξης των ενωσιακών πολιτικών, 
των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων 
παραγόντων που ενδέχεται να 
υπεισέρχονται.

(40) Όσον αφορά τους όρους για τα 
χρηματοδοτικά μέσα, θα χρειασθεί ίσως να 
συμπεριληφθούν επιπρόσθετες απαιτήσεις 
στα προγράμματα εργασιών, όπως λόγου 
χάρη να εξασφαλισθεί μια ανταγωνιστική 
και δίκαιη εσωτερική αγορά υπό το 
πρίσμα της ανάπτυξης των ενωσιακών 
πολιτικών, των τεχνολογικών εξελίξεων 
και άλλων παραγόντων που ενδέχεται να 
υπεισέρχονται.

Or. en

Τροπολογία 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο πολυετής προγραμματισμός 
στήριξης από τη Διευκόλυνση πρέπει να 
στοχεύει στην υποστήριξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και τη 
συνέπεια και τη συνέχεια της κοινής 
δράσης της Ένωσης και των κρατών 
μελών. Για προτάσεις που θα υποβληθούν 
μετά την εφαρμογή του πρώτου πολυετούς 
προγράμματος εργασιών στον τομέα των 
μεταφορών, η επιλεξιμότητα του κόστους 
είναι δυνατόν να αρχίσει από την 1η 

(41) Ο πολυετής προγραμματισμός 
στήριξης από τη Διευκόλυνση πρέπει να 
στοχεύει στην υποστήριξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και τη 
συνέπεια, την αμεροληψία και τη συνέχεια 
της κοινής δράσης της Ένωσης και των 
κρατών μελών. Για προτάσεις που θα 
υποβληθούν μετά την εφαρμογή του 
πρώτου πολυετούς προγράμματος 
εργασιών στον τομέα των μεταφορών, η 
επιλεξιμότητα του κόστους είναι δυνατόν 
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Ιανουαρίου 2014, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνέχεια των έργων που καλύπτονται ήδη 
από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 680/2007 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για 
καθορισμό των γενικών κανόνων για τη 
χορήγηση κοινοτικής οικονομικής 
συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

να αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια των 
έργων που καλύπτονται ήδη από τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 680/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για 
καθορισμό των γενικών κανόνων για τη 
χορήγηση κοινοτικής οικονομικής 
συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 211
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο πολυετής προγραμματισμός 
στήριξης από τη Διευκόλυνση πρέπει να 
στοχεύει στην υποστήριξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και τη 
συνέπεια και τη συνέχεια της κοινής 
δράσης της Ένωσης και των κρατών 
μελών. Για προτάσεις που θα υποβληθούν 
μετά την εφαρμογή του πρώτου πολυετούς 
προγράμματος εργασιών στον τομέα των 
μεταφορών, η επιλεξιμότητα του κόστους 
είναι δυνατόν να αρχίσει από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνέχεια των έργων που καλύπτονται ήδη 
από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 680/2007 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για 
καθορισμό των γενικών κανόνων για τη 
χορήγηση κοινοτικής οικονομικής 
συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

(41) Ο πολυετής προγραμματισμός 
στήριξης από τη Διευκόλυνση πρέπει να 
στοχεύει στην υποστήριξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των 
αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων και τη 
συνέπεια, τη διαφάνεια και τη συνέχεια 
της κοινής δράσης της Ένωσης και των 
κρατών μελών. Για προτάσεις που θα 
υποβληθούν μετά την εφαρμογή του 
πρώτου πολυετούς προγράμματος 
εργασιών στον τομέα των μεταφορών, η 
επιλεξιμότητα του κόστους είναι δυνατόν 
να αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια των 
έργων που καλύπτονται ήδη από τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 680/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για 
καθορισμό των γενικών κανόνων για τη 
χορήγηση κοινοτικής οικονομικής 
συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών και ενέργειας.
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Or. es

Τροπολογία 212
Graham Watson, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, 
Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Λαμβανομένων υπόψη των 
περιορισμένων διαθέσιμων πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, είναι αναγκαία η 
συγκέντρωση των επενδύσεων σε έργα με 
την υψηλότερη δυνατή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτευχθεί το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Επομένως, 
στον τομέα των μεταφορών, η στήριξη 
πρέπει να εστιασθεί στο κεντρικό δίκτυο 
(συγκεκριμένα στους διαδρόμους του 
κεντρικού δικτύου) και σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος όσον αφορά τα συστήματα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Στον τομέα 
της ενέργειας, η ενίσχυση πρέπει να 
επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγορά ενέργειας, την 
κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού, 
την κατοχύρωση της μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την παραγωγή σε κέντρα 
ζήτησης και αποθήκευσης και την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, η
χρηματοδοτική ενίσχυση πρέπει κατά 
κύριο λόγο να εστιαστεί σε έργα που θα 
δημιουργήσουν ζήτηση για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνεται και η 
δημιουργία ευρωπαϊκής υποδομής 
ψηφιακών υπηρεσιών, που με τη σειρά 
τους θα δώσουν ώθηση στις επενδύσεις 
για την ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 213
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η 
απόδοση της χρηματοδότησης και ο 
αντίκτυπός της στους γενικούς στόχους της 
Διευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η 
απόδοση της χρηματοδότησης και ο 
αντίκτυπός της στους γενικούς στόχους της 
Διευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις πρέπει να κοινοποιηθούν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 214
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η 
απόδοση της χρηματοδότησης και ο 
αντίκτυπός της στους γενικούς στόχους της 
Διευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, τα 
αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η 
απόδοση της χρηματοδότησης και ο 
αντίκτυπός της στους γενικούς στόχους της 
Διευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. ro
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Τροπολογία 215
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η 
απόδοση της χρηματοδότησης και ο 
αντίκτυπός της στους γενικούς στόχους της 
Διευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(43) Θα διενεργούνται από την Επιτροπή 
ενδιάμεσες και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις ώστε να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα και η απόδοση της 
χρηματοδότησης και ο αντίκτυπός της 
στους γενικούς στόχους της Διευκόλυνσης 
και στις προτεραιότητες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

Or. es

Τροπολογία 216
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η 
απόδοση της χρηματοδότησης και ο 
αντίκτυπός της στους γενικούς στόχους της 
Διευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(43) Η Επιτροπή θα διενεργεί ενδιάμεσες 
και εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η 
απόδοση της χρηματοδότησης και ο 
αντίκτυπός της στους γενικούς στόχους της 
Διευκόλυνσης και στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή 
δημοσιεύει ετησίως πίνακα 
αποτελεσμάτων που περιγράφει την 
πρόοδο όλων των έργων που έχουν 
επιλεγεί στο πλαίσιο της ΔΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 217
Sabine Wils
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν εκτιμήσεις σχετικά με την 
ικανότητα των κρατών μελών ή των 
ενδιαφερόμενων φορέων υλοποίησης να 
τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για 
συγχρηματοδότηση προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι επιχορηγήσεις της ΕΕ ή 
τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που 
παρέχονται για την εκτέλεση ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις ΕΚ πρέπει επίσης να εξετάζουν προσεκτικά τα επιτεύγματα των κρατών μελών, 
όταν αυτά δεσμεύονται για την εκτέλεση ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος μαζί με την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης με τους στόχους της ΔΣΕ και τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

Τροπολογία 218
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Με βάση τις εξειδικευμένες ανά τομέα 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται 
σε χωριστούς κανονισμούς, καταρτίσθηκε 
και επισυνάπτεται στο παράρτημα 
κατάλογος των πεδίων προτεραιότητας στα 
οποία πρέπει να εφαρμοσθεί ο παρών 
κανονισμός. Για να λαμβάνονται υπόψη 
ενδεχόμενες μεταβολές των πολιτικών 
προτεραιοτήτων και των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων, καθώς και των ροών 
κυκλοφορίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

(44) Με βάση τις εξειδικευμένες ανά τομέα 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται 
σε χωριστούς κανονισμούς, καταρτίσθηκε 
και επισυνάπτεται στο παράρτημα 
κατάλογος των πεδίων προτεραιότητας στα 
οποία πρέπει να εφαρμοσθεί ο παρών 
κανονισμός. Για να λαμβάνονται υπόψη 
ενδεχόμενες μεταβολές των πολιτικών 
προτεραιοτήτων και των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων, καθώς και των ροών 
κυκλοφορίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
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συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
έγκριση τροποποιήσεων του 
παραρτήματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία, 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της Επιτροπής 
η διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, 
πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
έγκριση τροποποιήσεων του 
παραρτήματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία, 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της Επιτροπής 
η διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη, πρέπει να διασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 219
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Με βάση τις εξειδικευμένες ανά τομέα 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται 
σε χωριστούς κανονισμούς, καταρτίσθηκε 
και επισυνάπτεται στο παράρτημα 
κατάλογος των πεδίων προτεραιότητας στα 
οποία πρέπει να εφαρμοσθεί ο παρών 
κανονισμός. Για να λαμβάνονται υπόψη 
ενδεχόμενες μεταβολές των πολιτικών 
προτεραιοτήτων και των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων, καθώς και των ροών 
κυκλοφορίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την
έγκριση τροποποιήσεων του 

(44) Με βάση τις εξειδικευμένες ανά τομέα 
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται 
σε χωριστούς κανονισμούς, καταρτίσθηκε 
και επισυνάπτεται στο παράρτημα 
κατάλογος των πεδίων προτεραιότητας στα 
οποία πρέπει να εφαρμοσθεί ο παρών 
κανονισμός. Για να λαμβάνονται υπόψη 
ενδεχόμενες μεταβολές των πολιτικών 
προτεραιοτήτων και των τεχνολογικών 
δυνατοτήτων, καθώς και των ροών 
κυκλοφορίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
έγκριση τροποποιήσεων του 
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παραρτήματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία, 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της Επιτροπής 
η διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, 
πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

παραρτήματος. Έχει ιδιαίτερη σημασία, 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της Επιτροπής 
σε όλα τα αρμόδια όργανα, 
συμπεριλαμβανομένης της τοπικής, 
περιφερειακής και κρατικής διοίκησης, η 
διενέργεια κατάλληλων διαβουλεύσεων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, 
πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. es

Τροπολογία 220
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προστατεύονται με αναλογικά μέτρα σε 
ολόκληρο τον κύκλο των δαπανών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός και η διερεύνηση παρατυπιών, 
η ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
αναλόγως, η επιβολή κυρώσεων.

(47) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
προστατεύονται με αναλογικά μέτρα σε 
ολόκληρο τον κύκλο των δαπανών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η πρόληψη, ο 
εντοπισμός και η διερεύνηση παρατυπιών, 
η ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, 
αναλόγως, η επιβολή κυρώσεων. Όλες 
αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 
γνωστοποιούνται, σε όλα τα στάδιά τους, 
στο Κοινοβούλιο με πλήρη διαφάνεια.

Or. es

Τροπολογία 221
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Οι συμβατικές μορφές πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα βασικά 
χαρακτηριστικά και τις συνθήκες του 
έργου και να διασφαλίζουν τον 
περισσότερο θεμιτό και ευρύ 
ανταγωνισμό σε σχέση με προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών για έργα που 
συγχρηματοδοτούνται από τη ΔΣΕ.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή 
και η πλέον αποτελεσματική υλοποίηση, 
τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης 
θα πρέπει να ορίζονται με θεμιτό και 
ανάλογο προς τον κίνδυνο τρόπο, και η εν 
λόγω αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξαρτήτως των εθνικών ή διεθνών 
προτύπων.

Or. de

Τροπολογία 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Προκειμένου να διασφαλισθεί ευρύς 
και θεμιτός ανταγωνισμός σε σχέση με 
έργα που χρηματοδοτούνται μέσω πόρων 
της ΔΣΕ, η συμβατική μορφή πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους στόχους και τις 
συνθήκες του έργου. Οι συμβατικοί όροι 
πρέπει να καταρτίζονται κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε οι κίνδυνοι που σχετίζονται 
με την εκτέλεση της σύμβασης να 
καταμερίζονται με δίκαιο τρόπο, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλέον 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή 
και η πλέον αποτελεσματική εκτέλεση της 
σύμβασης. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται 
ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται 
εθνικό ή διεθνές συμβατικό πρότυπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, υπάρχει η αυξανόμενη τάση μεταξύ των αναθετουσών αρχών 
για τροποποίηση των γενικών συμβατικών όρων μέσω ειδικών συμβατικών όρων και αλλαγή 
του καταμερισμού του κινδύνου στο πλαίσιο των δημοσίων έργων. Τέτοιου είδους αλλαγές στον 
καταμερισμό του κινδύνου δεν έχουν αρνητικές συνέπειες μόνο στη συμβατική κατάσταση του 
εκάστοτε εργολάβου, αλλά και στο γενικό πεδίο ανταγωνισμού στις αντίστοιχες χώρες, καθώς 
και στο ίδιο το έργο.

Τροπολογία 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ευρύς 
και θεμιτός ανταγωνισμός για έργα που 
επωφελούνται από κονδύλια της ΔΣΕ, οι 
προσφορές πρέπει να βασίζονται σε 
δίκαιους και διαφανείς όρους σύμβασης 
και ο τύπος της σύμβασης που 
χρησιμοποιείται πρέπει να είναι 
κατάλληλος για τους στόχους και τις 
συνθήκες του έργου.

Or. en

Τροπολογία 224
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες. Η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να
προσφέρει απλουστευμένους τρόπους 
σύνδεσης και χρηματοδότησης αυτών των 
υποδομών, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες. Η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» οφείλει να
προσφέρει απλουστευμένους τρόπους 
σύνδεσης και χρηματοδότησης αυτών των 
υποδομών, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 
του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ο 
συντονισμός ανάμεσα στις 
ενδιαφερόμενες Γενικές Διευθύνσεις της 
ΕΚ είναι απαραίτητος ώστε να μη 
δημιουργηθούν εμπόδια για την 
υλοποίηση αυτών των έργων, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το ζήτημα των θαλάσσιων 
αρτηριών.

Or. it

Τροπολογία 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες. Η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να 
προσφέρει απλουστευμένους τρόπους 
σύνδεσης και χρηματοδότησης αυτών των 
υποδομών, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες. Η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να 
προσφέρει απλουστευμένους τρόπους 
σύνδεσης και χρηματοδότησης αυτών των 
υποδομών, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 
του προϋπολογισμού της Ένωσης. Στον 
τομέα των μεταφορών, πρέπει να δοθεί 
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ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των 
συνδέσεων μεταξύ του διευρωπαϊκού και 
του διαμεσογειακού δικτύου μεταφορών, 
ιδίως με σκοπό τη διευκόλυνση της 
μεταφοράς των εμπορευμάτων μέσω των 
θαλάσσιων αρτηριών. Στον τομέα της 
ενέργειας, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην 
ολοκλήρωση του ηλεκτρικού δακτυλίου 
στην περιοχή της Μεσογείου και στην 
ανάπτυξη των άμεσων υποθαλάσσιων 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ της ΕΕ 
και των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου ώστε τα εν λόγω δύο 
ενεργειακά συστήματα να καταστούν 
συμπληρωματικά.

Or. fr

Τροπολογία 226
Graham Watson, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, 
Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες. Η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να 
προσφέρει απλουστευμένους τρόπους 
σύνδεσης και χρηματοδότησης αυτών των 
υποδομών, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες, όπως η νότια και 
ανατολική Μεσόγειος, η οποία διαθέτει 
μεγάλη ηλιακή ενέργεια που θα μπορούσε 
να εισαχθεί στην ΕΕ μέσω συνδέσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων 
αποστάσεων. Η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να 
προσφέρει απλουστευμένους τρόπους 
σύνδεσης και χρηματοδότησης αυτών των 
υποδομών, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 227
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Η συμμετοχή των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίτευξη των στόχων της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» λόγω της 
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που 
μπορούν να προσφέρουν στο πλαίσιο 
υλοποίησης των έργων. Αυτό προϋποθέτει 
ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην τήρηση των εργασιακών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δικαιωμάτων εκ μέρους των ίδιων των 
επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια ολοένα 
αυξανόμενη απαίτηση της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να δοθούν στην 
Επιτροπή τα κατάλληλα μέσα για τη 
διασφάλιση της εν λόγω αποστολής με 
σκοπό την προαγωγή του θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και των τρίτων χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 228
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48β) Η συμμετοχή επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες στα 
έργα που χρηματοδοτούνται από την 
Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από την 
απαίτηση της αμοιβαιότητας στις 
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εμπορικές σχέσεις. Με την τήρηση της εν 
λόγω απαίτησης, οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε αντίστοιχες ευκαιρίες στις 
οικείες τρίτες χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 229
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και καθορίζει τους όρους, τις μεθόδους και 
τις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης από την 
Ένωση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε 
να υποστηριχθούν έργα υποδομών στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και καθορίζει τους όρους, τις μεθόδους και 
τις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης από την 
Ένωση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε 
να υποστηριχθούν έργα υποδομών στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών, καθώς και στους 
τομείς όπου υπάρχουν συνέργειες μεταξύ 
τους.

Or. it

Τροπολογία 230
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και καθορίζει τους όρους, τις μεθόδους και 
τις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης από την 
Ένωση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε 
να υποστηριχθούν έργα υποδομών στους 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και καθορίζει τους όρους, τις μεθόδους και 
τις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης από την 
Ένωση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε 
να υποστηριχθούν έργα υποδομών στους 
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τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών.

τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα της 
ενέργειας, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» βοηθά την Ένωση να 
επενδύσει στην ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα 
έξυπνα δίκτυα μετάδοσης και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 231
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται 
τμήμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια 
έργου κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή μεταξύ 
κράτους μέλους και γειτονικής χώρας.

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται 
τμήμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια 
έργου κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή μεταξύ 
κράτους μέλους και γειτονικής χώρας, το 
οποίο συμπεριλαμβάνει χερσαίες 
συνδέσεις θαλάσσιου λιμένα καθώς και 
λιμένες.

Or. en

Τροπολογία 232
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται 
τμήμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια 
έργου κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή μεταξύ 
κράτους μέλους και γειτονικής χώρας.

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται η 
σύνδεση ανάμεσα στους εγγύτερους 
κόμβους στις δύο πλευρές των συνόρων·
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Τροπολογία 233
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται 
τμήμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια 
έργου κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή μεταξύ 
κράτους μέλους και γειτονικής χώρας.

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται 
τμήμα, το οποίο εξασφαλίζει την 
υλοποίηση ή τη συνέχεια έργου κοινού 
ενδιαφέροντος μεταξύ τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους 
και γειτονικής χώρας.

Or. ro

Τροπολογία 234
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ως «υποστηρικτικές δράσεις 
προγράμματος» νοούνται τα συνοδευτικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και οι εξειδικευμένες ανά 
τομέα κατευθυντήριες γραμμές, όπως 
υπηρεσίες (ιδίως τεχνική βοήθεια), και 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
σκοπιμότητας, συντονισμού, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση της 
Διευκόλυνσης και την επίτευξη των 
στόχων της, και συγκεκριμένα μελέτες, 
συνεδριάσεις, πληροφορίες, χαρτογράφηση 
υποδομών, ενέργειες αδελφοποίησης, 
διάδοση, δράσεις ευαισθητοποίησης και 

(5) Ως «υποστηρικτικές δράσεις 
προγράμματος» νοούνται όλα τα 
συνοδευτικά μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και οι 
εξειδικευμένες ανά τομέα κατευθυντήριες 
γραμμές, όπως υπηρεσίες (ιδίως τεχνική 
βοήθεια), και δραστηριότητες 
προπαρασκευής, σκοπιμότητας, 
συντονισμού, παρακολούθησης, 
διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και 
εμπλεκομένων μερών, ελέγχου, 
οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι 
οποίες απαιτούνται άμεσα για τη 
διαχείριση της Διευκόλυνσης και την 
επίτευξη των στόχων της, και 
συγκεκριμένα μελέτες, συνεδριάσεις, 
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επικοινωνίας, δαπάνες συνδεόμενες με 
δίκτυα ΤΠ εστιασμένα στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν 
για τη διαχείριση της Διευκόλυνσης ή την 
υλοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών 
ειδικών για τον τομέα.

πληροφορίες, χαρτογράφηση υποδομών, 
ενέργειες αδελφοποίησης, διάδοση, 
δράσεις ευαισθητοποίησης και 
επικοινωνίας, δαπάνες συνδεόμενες με 
δίκτυα ΤΠ εστιασμένα στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν 
για τη διαχείριση της Διευκόλυνσης ή την 
υλοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών 
ειδικών για τον τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών είναι 
ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»: πρέπει, κατά συνέπεια, να συμπεριληφθεί στις δραστηριότητες 
προπαρασκευής και στη διαχείριση μιας τέτοιας Διευκόλυνσης.

Τροπολογία 235
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ως «υποστηρικτικές δράσεις 
προγράμματος» νοούνται τα συνοδευτικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και οι εξειδικευμένες ανά 
τομέα κατευθυντήριες γραμμές, όπως 
υπηρεσίες (ιδίως τεχνική βοήθεια), και 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
σκοπιμότητας, συντονισμού, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες 
απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση της 
Διευκόλυνσης και την επίτευξη των 
στόχων της, και συγκεκριμένα μελέτες, 
συνεδριάσεις, πληροφορίες, χαρτογράφηση 
υποδομών, ενέργειες αδελφοποίησης, 
διάδοση, δράσεις ευαισθητοποίησης και 

(5) Ως «υποστηρικτικές δράσεις 
προγράμματος» νοούνται τα συνοδευτικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και οι εξειδικευμένες ανά 
τομέα κατευθυντήριες γραμμές, όπως 
υπηρεσίες (ιδίως τεχνική βοήθεια), και 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
σκοπιμότητας, συντονισμού, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και 
αξιολογήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και στρατηγικές 
αξιολογήσεις για το περιβάλλον, οι οποίες 
απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση της 
Διευκόλυνσης και την επίτευξη των 
στόχων της, και συγκεκριμένα μελέτες, 
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επικοινωνίας, δαπάνες συνδεόμενες με 
δίκτυα ΤΠ εστιασμένα στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν 
για τη διαχείριση της Διευκόλυνσης ή την 
υλοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών 
ειδικών για τον τομέα.

συνεδριάσεις, πληροφορίες, χαρτογράφηση 
υποδομών, ενέργειες αδελφοποίησης, 
διάδοση, δράσεις ευαισθητοποίησης και 
επικοινωνίας, δαπάνες συνδεόμενες με 
δίκτυα ΤΠ εστιασμένα στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν 
για τη διαχείριση της Διευκόλυνσης ή την 
υλοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών 
ειδικών για τον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 236
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Ως «διαδικασία διαβούλευσης» 
νοείται η κατάλληλη και επαρκής 
διαδικασία που περιλαμβάνει τήρηση της 
Σύμβασης του Aarhus όπως παρέχεται 
από την οδηγία 2003/4, σύμφωνα με την 
οποία, πριν από την έγκριση ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος, γίνεται 
διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανόνες και νόμους ώστε αυτά 
να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις 
προτάσεις τους για το έργο που 
αναφέρεται. Η διαβούλευση αυτή 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στις διατάξεις της οδηγίας 
85/337 και 2001/42.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου πληθυσμού και των ενδιαφερόμενων μερών, όταν τους 
ζητηθεί να συμβάλουν από το στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας και πριν από την τελική έγκριση 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος, απαιτείται από το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και 
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αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αποφυγή ζημιάς στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 237
Phil Bennion

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναβαθμίσεις ή η αποκατάσταση ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι αναγκαίες 
προκειμένου να ξεπεραστούν σημεία συμφόρησης.

Τροπολογία 238
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με τη δημιουργία 
νέων υποδομών ή με τον ουσιαστικό 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
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καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

υποδομών προκειμένου να αυξηθεί η 
ικανότητά τους, όπως γέφυρες ή σήραγγες 
που επιλύουν τα προβλήματα κλίσεων, 
ακτινών καμπυλότητας, εύρους τροχιάς.

Or. en

Τροπολογία 239
Tanja Fajon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» στον τομέα 
των μεταφορών νοείται φυσικό ή τεχνικό
εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή του 
συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις στη 
συνέχεια και διαταραχή των
διασυνοριακών ροών και ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με τη δημιουργία 
νέων υποδομών ή με την ουσιαστική 
αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά 
τους, όπως γέφυρες ή σήραγγες που 
επιλύουν τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σημείο συμφόρησης» χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των υποδομών μεταφοράς· κατά 
συνέπεια, ο ορισμός πρέπει να περιορίζεται στον τομέα των μεταφορών. Ο ορισμός που 
προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ περιοριστικός και δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις 
καταστάσεις που προκαλούν στην πράξη σημεία συμφόρησης. Η τελευταία πρόταση του ορισμού 
που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκαλεί σύγχυση, καθώς συγχέει τον ορισμό 
του σημείου συμφόρησης με το μέσο για την εξάλειψη του σημείου συμφόρησης, και κατά 
συνέπεια πρέπει να διαγραφεί.
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Τροπολογία 240
Jelko Kacin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» στον τομέα 
των μεταφορών νοείται φυσικό ή τεχνικό
εμπόδιο που οδηγεί σε διακοπή του 
συστήματος η οποία επηρεάζει τη συνέχεια
και προκαλεί διαταραχή στις 
διασυνοριακές ροές μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με τη δημιουργία 
νέων υποδομών ή με την ουσιαστική 
αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά 
τους, όπως γεφυρών ή σηράγγων που 
επιλύουν τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς.

Or. en

Τροπολογία 241
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες, κλεισιάδες, φράγματα, 
στερεώσεις βυθού ή σήραγγες για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων όπως για 
παράδειγμα κλίσεις, ακτίνες 
καμπυλότητας, συναρμογή γέφυρας, εύρη 
τροχιάς διαστάσεων διαύλου, ή 
αναβαθμίζοντας ενδιάμεσα τμήματα των
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υποδομών με χαμηλότερη ταξινόμηση στο 
επίπεδο του υπολοίπου δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σημεία συμφόρησης πρέπει να καλύπτουν όλους τους τρόπους μεταφοράς. Τα σημεία 
συμφόρησης μπορούν να εξαλειφθούν από τις νέες υποδομές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
είναι πιο οικονομικά αποδοτικό να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές.

Τροπολογία 242
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς.

Or. en

Τροπολογία 243
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» στον τομέα 
των μεταφορών νοείται φυσικό ή τεχνικό 
εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή ή 
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στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

παρακώλυση του συστήματος και 
δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των 
ροών μεγάλων αποστάσεων και των 
διασυνοριακών ροών. Είναι δυνατή η 
υπερκέραση αυτών των εμποδίων με την 
κατασκευή νέων υποδομών ή τη 
σημαντική αναβάθμιση των υφιστάμενων 
υποδομών ώστε να βελτιωθεί η 
ικανότητά τους, όπως γέφυρες ή σήραγγες 
που επιλύουν τα προβλήματα κλίσεων, 
ακτινών καμπυλότητας, εύρους τροχιάς.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Καθώς στην προκειμένη περίπτωση ο όρος «σημείο συμφόρησης» αναφέρεται στις υποδομές 
μεταφορών, ο ορισμός του πρέπει να καταστεί πιο συγκεκριμένος. Στον ορισμό της Επιτροπής 
δεν προβλέπονται όλες οι βασικές συνθήκες που οδηγούν στη δημιουργία ενός σημείου 
συμφόρησης. Η τελευταία πρόταση πρέπει να διαγραφεί καθώς αναφέρεται απλώς στον τρόπο 
εξάλειψης των σημείων συμφόρησης και ως εκ τούτου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στον εν 
λόγω ορισμό.

Τροπολογία 244
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων και με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς, και με την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών 
η οποία μπορεί να επιφέρει σημαντικές 
βελτιώσεις μέσω τεχνικών καινοτομιών 
που θα επιλύσουν τους περιορισμούς του 
σημείου συμφόρησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους και τη στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, μπορεί να εγκριθεί κάθε κατάλληλη και βιώσιμη λύση προκειμένου να επιλυθεί ένα 
σημείο συμφόρησης κατά τον ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ο οποίος δεν θα 
πρέπει να αποκλείει την αναβάθμιση των υφισταμένων υποδομών εφόσον υπάρχουν.

Τροπολογία 245
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς 
επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών 
μεγάλων αποστάσεων. Είναι δυνατή η 
υπερκέραση αυτών των εμποδίων με νέες 
υποδομές, όπως γέφυρες ή σήραγγες που 
επιλύουν τα προβλήματα κλίσεων, 
ακτινών καμπυλότητας, εύρους τροχιάς.
Η ανάγκη αναβάθμισης υφιστάμενων 
υποδομών δεν θεωρείται σημείο 
συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό, επιχειρησιακό ή οργανωτικό 
εμπόδιο το οποίο διακόπτει ή εμποδίζει τη 
συνέχεια των ροών μεταφοράς. Είναι 
δυνατή η υπερκέραση αυτών των εμποδίων
κατά κύριο λόγο με πιο αποδοτική χρήση 
ή με την αναβάθμιση και την 
αποκατάσταση των υφιστάμενων 
υποδομών. Εάν αυτό αποδειχθεί 
ανεπαρκές, ενδέχεται να χρειαστεί 
κατασκευή νέων υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 246
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται  
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται  
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
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αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές 
(γέφυρες, σήραγγες) ή μέσω προσαρμογής 
(παρακαμπτήριες γραμμές),  που 
επιλύουν τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

Or. fr

Τροπολογία 247
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» στον τομέα 
των μεταφορών νοείται φυσικό ή τεχνικό
εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή του 
συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις στη 
συνέχεια και διαταραχή στη μεταφορική 
ικανότητα των ροών μεγάλων 
αποστάσεων και των διασυνοριακών
ροών. Είναι δυνατή η υπερκέραση αυτών 
των εμποδίων με τη δημιουργία νέων 
υποδομών, εκσυγχρονίζοντας σημαντικά 
ή αναβαθμίζοντας τις υπάρχουσες, ώστε 
να αυξηθεί η ικανότητά τους 
προσθέτοντας στοιχεία όπως γέφυρες, 
κλεισιάδες, φράγματα, στερεώσεις βυθού
ή σήραγγες που επιλύουν τα προβλήματα 
κλίσεων, ακτινών καμπυλότητας, εύρους 
τροχιάς, βάθη ναυσιπλοΐας, ή 
αναβαθμίζοντας ενδιάμεσα τμήματα των
υποδομών με χαμηλότερη ταξινόμηση στο 
επίπεδο του υπόλοιπου δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 248
Philip Bradbourn
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης μεταφοράς» 
νοείται φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει 
διακοπή του συστήματος και δυσμενείς 
επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών 
κυκλοφορίας και το οποίο είναι δυνατό να 
ξεπεραστεί δημιουργώντας νέες 
υποδομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αναβαθμίσεις ή η αποκατάσταση είναι αναγκαία 
προκειμένου να ξεπεραστούν τα σημεία συμφόρησης. Επιπλέον, τα προβλήματα συμφόρησης 
δεν περιορίζονται μόνο στον σιδηροδρομικό τομέα, ούτε σε εμπόδια φυσικής φύσεως.

Τροπολογία 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται  
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» στις 
μεταφορές, νοείται  φυσικό και/ή 
λειτουργικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει 
διακοπή του συστήματος και δυσμενείς 
επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών 
μεγάλων αποστάσεων και μπορεί να 
υπερκεραστεί με νέες υποδομές ή μέσω 
του εκσυγχρονισμού, σε μεγάλο βαθμό,
των υφιστάμενων υποδομών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα συμφόρησης που δημιουργούνται εξαιτίας των σημείων συμφόρησης μπορούν 
να επιλυθούν, παράλληλα, μέσω της δημιουργίας υποδομών και του εκσυγχρονισμού των 
υφιστάμενων υποδομών. Δεν ενδείκνυται η περιορισμός της επιλεξιμότητας ορισμένων 
εργασιών όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω εργασίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΔΣΕ.

Τροπολογία 250
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό και/ή λειτουργικό εμπόδιο το 
οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος 
και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των 
ροών μεγάλων αποστάσεων. Είναι δυνατή 
η υπερκέραση αυτών των εμποδίων με νέες 
υποδομές και/ή με αναζωογόνηση των 
υφιστάμενων υποδομών, όπως γέφυρες ή 
σήραγγες που επιλύουν τα προβλήματα 
κλίσεων, ακτινών καμπυλότητας, εύρους 
τροχιάς.

Or. en

Τροπολογία 251
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό και/ή λειτουργικό εμπόδιο το 
οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος 
και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των 
ροών μεγάλων αποστάσεων και το οποίο 
μπορεί να αρθεί με την ανάπτυξη νέων 
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όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

υποδομών. Η ανάγκη αναβάθμισης 
υφιστάμενων υποδομών δεν θεωρείται 
σημείο συμφόρησης.

Or. pt

Τροπολογία 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό και/ή λειτουργικό εμπόδιο το 
οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος 
και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των 
ροών μεγάλων αποστάσεων. Είναι δυνατή 
η υπερκέραση αυτών των εμποδίων με τη 
δημιουργία νέων υποδομών ή με την 
ανανέωση ή την αναβάθμιση των
υφιστάμενων υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 253
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει 
διακοπή του συστήματος και δυσμενείς 
επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών 
μεγάλων αποστάσεων. Είναι δυνατή η 

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό, επιχειρησιακό ή οργανωτικό 
εμπόδιο το οποίο διακόπτει ή εμποδίζει
τη συνέχεια των ροών 
μεταφοράς/ενέργειας. Είναι δυνατή η 
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υπερκέραση αυτών των εμποδίων με νέες 
υποδομές, όπως γέφυρες ή σήραγγες που 
επιλύουν τα προβλήματα κλίσεων, 
ακτινών καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. 
Η ανάγκη αναβάθμισης υφιστάμενων
υποδομών δεν θεωρείται σημείο 
συμφόρησης.

υπερκέραση αυτών των εμποδίων κατά 
κύριο λόγο με πιο αποδοτική χρήση ή με 
την αναβάθμιση και την αποκατάσταση 
των υφιστάμενων υποδομών. Εάν αυτό 
αποδειχθεί ανεπαρκές, ενδέχεται να 
χρειαστεί κατασκευή νέων υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης·

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης· στον 
τομέα της ενέργειας, έλλειψη ικανότητας 
διασύνδεσης που οφείλεται είτε στην 
απουσία υποδομής είτε στην 
περιορισμένη φυσική ροή είτε σε 
αδυναμία στη διαχείριση του 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 255
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης·

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό και/ή λειτουργικό εμπόδιο το 
οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος 
και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των 
ροών μεγάλων αποστάσεων. Είναι δυνατή 
η υπερκέραση αυτών των εμποδίων με νέες 
υποδομές και/ή με την αναβάθμιση ή τον 
εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 256
Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
στην κυκλοφορία φυσικό ή/και 
λειτουργικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει 
διακοπή του συστήματος και δυσμενείς 
επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών 
μεγάλων αποστάσεων, και το οποίο
μπορεί να αρθεί με επέκταση ή 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
υποδομών ή/και μέσω νέων υποδομών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το 2008, το μήκους 40.929 χλμ. δίκτυο πλωτών οδών χρησιμοποιούνταν τακτικά για την 
εσωτερική ναυσιπλοΐα. Η αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης αφορά στις περισσότερες 
περιπτώσεις μέτρα που σχετίζονται με υφιστάμενες πλωτές οδούς.
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Τροπολογία 257
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 
όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν 
τα προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό ή/και λειτουργικό εμπόδιο το 
οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος 
και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των 
ροών μεγάλων αποστάσεων. Είναι δυνατή 
η άρση αυτών των λειτουργικών εμποδίων 
με βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών
ή/και μέσω νέων υποδομών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα σημεία συμφόρησης του δικτύου πλωτών οδών αφορούν στις περισσότερες περιπτώσεις 
μέτρα που σχετίζονται με υφιστάμενες πλωτές οδούς. Ως εκ τούτου, για τον παρόντα ορισμό 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία 258
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Ως «απομονωμένο δίκτυο» νοείται 
το σιδηροδρομικό δίκτυο ενός κράτος 
μέλους, ή τμήμα αυτού, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 (qq) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ].

Or. en
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Τροπολογία 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
καθιστά δυνατή την προετοιμασία και την 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
στηρίζεται η υλοποίηση έργων ανάπτυξης 
και κατασκευής νέων υποδομών ή η
αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών. Προς το σκοπό 
αυτό, με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» επιδιώκονται οι κάτωθι στόχοι:

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
καθιστά δυνατή την προετοιμασία και την 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
στηρίζεται η υλοποίηση έργων ανάπτυξης 
και κατασκευής νέων υποδομών ή η 
αναβάθμιση και η αναζωογόνηση 
υφιστάμενων υποδομών στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών. Προς το σκοπό αυτό, με 
τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» επιδιώκονται οι κάτωθι στόχοι:

Or. en

Τροπολογία 260
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
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δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Ο στόχος αυτός πρέπει να 
επικεντρώνεται ιδιαιτέρως σε περιοχές με 
φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα, 
όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, η προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ώστε να 
ενθαρρύνεται η δίκαιη και ισορροπημένη ανάπτυξη.

Τροπολογία 261
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
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χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα
κοινού ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν 
με χρηματοδοτικά μέσα βάσει του 
παρόντος κανονισμού·

χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το μερίδιο κάθε δικτύου που έχει 
ολοκληρωθεί μέσω έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, το ύψος των ιδιωτικών 
επενδύσεων που προσελκύουν έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, και το μερίδιο κάθε 
δικτύου που έχει ολοκληρωθεί μέσω 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που 
υλοποιήθηκαν με χρηματοδοτικά μέσα 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 262
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση 
βασιζόμενη στην ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία προσφέρουν, επομένως,
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής εντός της ενιαίας αγοράς, και 
δημιουργούν περιβάλλον ευνοϊκότερο για 
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, καθώς 
συνδυάζονται τα χρηματοδοτικά μέσα και 
η άμεση στήριξη της Ένωσης και η 
αξιοποίηση συνέργειας μεταξύ των 
τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου θα 
είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 

α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση 
βασιζόμενη στην ανάπτυξη σύγχρονων, 
βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών 
επιδόσεων, τα οποία προσφέρουν, 
επομένως, τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για καλύτερη οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή εντός της 
ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις, καθώς συνδυάζονται 
τα χρηματοδοτικά μέσα και η άμεση 
στήριξη της Ένωσης και η αξιοποίηση 
συνέργειας μεταξύ των τομέων. Το μέτρο 
αυτού του στόχου θα είναι το ύψος των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων 
που θα διατεθούν σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριμένα το 
ύψος των δημοσίων και των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που υλοποιήθηκαν με χρηματοδοτικά μέσα 
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κανονισμού· βάσει του παρόντος κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 263
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ελαχιστοποίησης του εξωτερικού 
κόστους, βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως η χρήση 
των εσόδων από την εφαρμογή της αρχής 
«ο ρυπαίνων πληρώνει», της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού καθώς και το αντίστοιχο 
μερίδιο κινδύνων, κερδών και ζημιών 
μεταξύ των επενδυτών του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση 
βασιζόμενη στην ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία προσφέρουν, επομένως, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις, καθώς συνδυάζονται 
τα χρηματοδοτικά μέσα και η άμεση 
στήριξη της Ένωσης και η αξιοποίηση 
συνέργειας μεταξύ των τομέων. Το μέτρο 
αυτού του στόχου θα είναι το ύψος των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων 
που θα διατεθούν σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριμένα το 
ύψος των δημοσίων και των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που υλοποιήθηκαν με χρηματοδοτικά μέσα 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση 
βασιζόμενη στην ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία προσφέρουν, επομένως, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις, καθώς συνδυάζονται 
τα χρηματοδοτικά μέσα και η άμεση 
στήριξη της Ένωσης και η αξιοποίηση 
συνέργειας μεταξύ των τομέων. Το μέτρο 
αυτού του στόχου θα είναι το ύψος των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων 
που θα διατεθούν σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριμένα το 
ύψος των δημοσίων και των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που υλοποιήθηκαν με χρηματοδοτικά μέσα 
βάσει του παρόντος κανονισμού· Πρέπει 
να πληροί τις αρχές της τεχνολογικής 
ουδετερότητας και να βασίζεται σε μια 
ισορροπημένη σχέση απόδοσης–κόστους·

Or. fr

Τροπολογία 265
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
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χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν 
με χρηματοδοτικά μέσα βάσει του 
παρόντος κανονισμού·

χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά, και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής εντός της ενιαίας 
αγοράς, με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι η αποτελεσματικότητα των 
επενδύσεων που θα διατεθούν σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα σε εκείνα τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, που προσφέρει την ολοκλήρωση έργων κοινού 
ενδιαφέροντος εντός της αναμενόμενης προθεσμίας, είναι η μόνη αξιόπιστη μέθοδος 
προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβολή στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση: το ποσοστό των δημόσιων ή ιδιωτικών κονδυλίων δεν διασφαλίζει αξιόπιστο 
αποτέλεσμα.

Τροπολογία 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
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τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις 
μελλοντικές ροές κυκλοφορίας και τα 
οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 267
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
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χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Μέτρο επίτευξης του εν λόγω 
στόχου θα είναι επίσης το σωρευτικό 
αποτέλεσμα των εν λόγω έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στο σύνολο των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 268
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση 
βασιζόμενη στην ανάπτυξη σύγχρονων
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία προσφέρουν, επομένως, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις, καθώς συνδυάζονται 
τα χρηματοδοτικά μέσα και η άμεση 
στήριξη της Ένωσης και η αξιοποίηση 
συνέργειας μεταξύ των τομέων. Το μέτρο 
αυτού του στόχου θα είναι το ύψος των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων 
που θα διατεθούν σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριμένα το 
ύψος των δημοσίων και των ιδιωτικών 

α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση 
βασιζόμενη στην ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία προσφέρουν, επομένως, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές, 
δημόσιες επενδύσεις και επενδύσεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, καθώς 
συνδυάζονται τα χρηματοδοτικά μέσα και 
η άμεση στήριξη της Ένωσης και η 
αξιοποίηση συνέργειας μεταξύ των 
τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου θα 
είναι το ύψος των δημοσίων, των 
ιδιωτικών επενδύσεων και των 
επενδύσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
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επενδύσεων σε έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που υλοποιήθηκαν με χρηματοδοτικά μέσα 
βάσει του παρόντος κανονισμού·

που θα διατεθούν σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, και πιο συγκεκριμένα το 
ύψος των δημοσίων, των ιδιωτικών 
επενδύσεων και των επενδύσεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. es

Τροπολογία 269
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών. Μέτρο επίτευξης 
του εν λόγω στόχου θα είναι το μερίδιο 
ευρωπαϊκών στόχων που επετεύχθη μέσω 
έργων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 270
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της όσον αφορά τη βιώσιμη 
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εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

ανάπτυξη, και πιο συγκεκριμένα τη 
μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών 
αερίων κατά 20%, την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 
και, ταυτόχρονα, την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ κρατών 
μελών.

Or. fr

Τροπολογία 271
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
έως το 2020 και σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, μείωση των εκπομπών 
θερμοκηπικών αερίων κατά 20%, αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 
και, ταυτόχρονα, εξασφάλιση μεγαλύτερης 
αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 272
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
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20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά τις 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα 
έξυπνα δίκτυα μετάδοσης και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 273
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020, συμβολή στην επίτευξη 
των στόχων για το 2050 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

Or. sv

Τροπολογία 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
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εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών. Η αναπτυσσόμενη 
μεθοδολογία που είναι αναγκαία για την 
εκ των υστέρων αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας του μέσου απαιτεί 
επίσης στενή διαβούλευση μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. pl

Τροπολογία 275
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών. Παράλληλα με 
αυτούς τους στόχους πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η «μακροπρόθεσμη μείωση 
των ανθρακούχων εκπομπών», όπως 
καθορίζεται από τον Χάρτη πορείας για 
το 2050, για την εξασφάλιση μιας 
κοινωνίας με χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές.

Or. it
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Τροπολογία 276
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την 
πρόοδο προς συγκεκριμένα ορόσημα 
μείωσης των εγχώριων εκπομπών αερίων 
της τάξεως του 40%, του 60% και του 
80% για τα έτη 2030, 2040 και 2050 
αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξίζει να γίνει υπενθύμιση συγκεκριμένων ορόσημων σε κάθε τομέα, όπως εγκρίθηκαν από το 
ΕΚ στο ψήφισμά του για έναν οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2050, ο οποίος εγκρίθηκε τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Τροπολογία 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δυνατότητα για την Ένωση να 
επιτύχει τον στόχο του ασφαλούς 
εφοδιασμού από ενεργειακές πηγές, 
μεταξύ άλλων μέσω της διαφοροποίησης.

Or. pl
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Τροπολογία 278
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) διασφάλιση της ανάπτυξης υποδομών 
που σέβονται το περιβάλλον στο σύνολό 
του, σύμφωνα με εκ των προτέρων 
μελέτες όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 
στοιχείο ιη α του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXXX/2012 [προσανατολισμοί του 
ΔΕΔ-Μ], στις οποίες θα εξετάζεται ο 
συνολικός αντίκτυπος των έργων στη 
βιοποικιλότητα και στη μόλυνση των 
υδάτων και του εδάφους.

Or. fr

Τροπολογία 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – υποσημείωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων1 κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων1 κατά 
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

1Εφόσον υφίστανται οι ορθοί όροι, έως 
30´%.

1 Εφόσον πληρούνται οι όροι που έχει 
ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έως 
30%.

Or. en
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Τροπολογία 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέραν των γενικών στόχων που 
καθορίζονται στο άρθρο 3, η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να
συμβάλει στην επίτευξη των κάτωθι 
ειδικών ανά τομέα στόχων:

1. Με την επιφύλαξη των γενικών στόχων 
που καθορίζονται στο άρθρο 3, η 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
συμβάλλει στην επίτευξη των κάτωθι 
ειδικών ανά τομέα στόχων:

Or. en

Τροπολογία 281
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και 
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και 
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
όλους τους άξονες μεταφορών που 
χρηματοδοτήθηκαν από τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 282
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων
διασυνοριακών συνδέσεων και 
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων επίσης μέσω 
καινοτόμου ΕΣΜ, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
βελτιωμένων ή αναβαθμισμένων
διασυνοριακών συνδέσεων και 
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σημεία συμφόρησης και οι ελλείποντες κρίκοι μπορούν να εξαλειφθούν με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και μέσω της βελτίωσης των ροών κυκλοφορίας με κατάλληλο ΕΣΜ ή της 
ουσιαστικής αναβάθμισης των ακατάλληλων υφιστάμενων υποδομών και μέσω της κατασκευής 
νέων υποδομών όταν ανταποκρίνονται πλήρως στην ανάλυση κόστους-οφέλους και τη 
Στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 283
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και 
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
εσωτερικών και διασυνοριακών 
συνδέσεων και εξαλειφθέντων σημείων 
συμφόρησης σε άξονες μεταφορών που 
χρηματοδοτήθηκαν από τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Or. en
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Τροπολογία 284
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και
των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

i) εξάλειψη σημείων συμφόρησης, 
βελτίωση της συνδετικότητας με 
αστικούς και περιφερειακούς κόμβους, 
εξάλειψη ελλειπόντων κρίκων και 
βελτίωση των σιδηροδρομικών 
συνδέσεων με βιομηχανικές περιοχές και 
τοποθεσίες, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι τα διασυνοριακά 
τμήματα και οι βιομηχανικές 
παρακαμπτήριοι που είχαν εγκαταλειφθεί 
ή αποκοπεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και αναζωογονήθηκαν ή 
ανακατασκευάστηκαν, και ο αριθμός
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 285
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και 
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων και σύνδεση των 
διασυνοριακών τμημάτων, στόχος των 
οποίων το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
διασυνοριακών συνδέσεων και 
εξαλειφθέντων σημείων συμφόρησης σε 
άξονες μεταφορών που χρηματοδοτήθηκαν 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
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Ευρώπη»·

Or. es

Τροπολογία 286
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού, οδικού
δικτύου και δικτύου εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας στην ΕΕ των 27 
αναβαθμισμένου στις απαιτήσεις του 
κεντρικού δικτύου και η αύξηση του 
μήκους του σιδηροδρομικού δικτύου 
υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

Or. en

Τροπολογία 287
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
σιδηροδρομικού και ποτάμιου δικτύου 
στην ΕΕ των 27·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στους τρόπους μεταφοράς πιο χαμηλών εκπομπών άνθρακα και πιο φιλικών προς 
το περιβάλλον πρέπει να απευθύνεται με σαφήνεια σε κάθε ποτάμιο και σιδηροδρομικό δίκτυο 
της ΕΕ χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 288
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου 
στην ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα σε δίκτυα που 
δημιουργήθηκαν ή βελτιώθηκαν μέσω 
του παρόντος κανονισμού, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το 
μήκος των υποδομών μεταφορών που 
διατρέχουν την ΕΕ των 27 χωρίς 
σημαντικά σημεία συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα. στόχος του οποίου το
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα. Μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι αφενός το μήκος 
του σιδηροδρομικού και ποτάμιου δικτύου
που θα δημιουργηθεί ή θα βελτιωθεί στην 
ΕΕ των 27 βάσει του παρόντος 
κανονισμού, και αφετέρου ο αριθμός των 
θαλάσσιων αρτηριών που θα 
δημιουργηθούν·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ποτάμιες μεταφορές και οι θαλάσσιες αρτηρίες θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα και στην 
αποτελεσματικότητα των μεταφορών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως και ο σιδηροδρομικός 
τομέας. Εξάλλου, η αναφορά στις θαλάσσιες αρτηρίες σχετίζεται περισσότερο με τον στόχο της 
βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας παρά με τον στόχο της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης (σε αντίθεση με όσα προτείνουν οι εισηγήτριες στην τροπολογία 38).

Τροπολογία 290
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27· και 
εξασφάλιση ότι το μήκος των οδών του 
κεντρικού δικτύου καλύπτεται επαρκώς 
όσον αφορά τις υποδομές για την παροχή 
εναλλακτικών καυσίμων σε μέσα που 
χρησιμοποιούν τις οδούς αυτές στην ΕΕ 
των 27 και τη μείωση των ατυχημάτων 
στο οδικό δίκτυο στην ΕΕ των 27·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι οι οδοί θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό μέρος 
του δικτύου μεταφορών της ΕΕ στο μέλλον. Ως προς αυτό, πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια να απαλλαγεί από τις ανθρακούχες εκπομπές και να διασφαλιστεί ότι προχωρούμε 
προς τα ανανεώσιμα καύσιμα για την τροφοδότηση των οδικών μέσων.

Τροπολογία 291
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών συστημάτων
μεταφορών μακροπρόθεσμα. Το μέτρο 
επίτευξης αυτού του στόχου είναι το 
μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 το οποίο συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 45 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ], το μήκος του σιδηροδρομικού 
δικτύου υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ των 
27, το μήκος του δικτύου εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και το μήκος ανά κατηγορία 
στην ΕΕ των 27, το μήκος των οδών του 
κεντρικού δικτύου που καλύπτεται 
επαρκώς από υποδομές, οι οποίες 
μπορούν να παράσχουν εναλλακτικά 
καύσιμα σε μέσα στην ΕΕ των 27 και η 
μείωση των ατυχημάτων στο οδικό 
δίκτυο στην ΕΕ των 27·

Or. en

Τροπολογία 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού και ποτάμιου δικτύου 
υψηλής ταχύτητας που δημιουργείται ή 
βελτιώνεται μέσω του παρόντος 
κανονισμού στην ΕΕ των 27·
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Or. en

Τροπολογία 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
στόχος του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης 
θα είναι το μερίδιο των σιδηροδρομικών 
μεταφορών καθώς και το μήκος και η 
κατάσταση του συμβατικού 
σιδηροδρομικού δικτύου στην ΕΕ των 27.
Το μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου 
υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να ληφθεί 
υπόψη όπου οι γραμμές αυτές αποτελούν 
τμήμα μιας αντίληψης που αφορά 
ολόκληρο το δίκτυο για βελτιωμένες 
σιδηροδρομικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 294
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, μέτρο εκπλήρωσης του 
οποίου στόχου θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27, το μήκος του σιδηροδρομικού 
δικτύου υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ των 27
και το δίκτυο των θαλάσσιων και 
ποτάμιων λιμένων στην ΕΕ των 27·
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Τροπολογία 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου 
στην ΕΕ των 27 και το μήκος του
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι η εφαρμογή 
επιστημονικής μεθοδολογίας η οποία θα 
καταδείξει με σαφήνεια τα οφέλη από τα 
χρηματοδοτούμενα έργα με οικονομικούς 
και περιβαλλοντικούς όρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέτρηση της βιωσιμότητας και της απόδοσης μέσω του μήκους του σιδηροδρομικού δικτύου 
δεν επαρκεί. Πρέπει να θεσπιστεί αξιόπιστη μεθοδολογία προκειμένου αυτές να υπολογίζονται 
μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 296
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, στόχος του οποίου το
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το μήκος του 
συμβατικού σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 και το μήκος του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας στην ΕΕ των 27·

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών συστημάτων
μεταφορών μακροπρόθεσμα. Το μέτρο 
επίτευξης αυτού του στόχου είναι το 
μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου στην 
ΕΕ των 27 το οποίο συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 45 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ], το μήκος του σιδηροδρομικού 
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δικτύου υψηλής ταχύτητας στην ΕΕ των
27, το μήκος του δικτύου εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και το μήκος ανά κατηγορία 
στην ΕΕ των 27, το μήκος των οδών του 
κεντρικού δικτύου που καλύπτεται 
επαρκώς από υποδομές, οι οποίες 
μπορούν να παράσχουν εναλλακτικά 
καύσιμα σε μέσα στην ΕΕ των 27 και η 
μείωση των ατυχημάτων στο οδικό 
δίκτυο στην ΕΕ των 27·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας της απαλλαγής των οδικών μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές, είναι 
αναγκαίο ένα μέτρο για την παρακολούθηση της προόδου.

Τροπολογία 297
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των 
υποδομών και των συστημάτων 
μεταφορών στα κράτη μέλη. Το μέτρο 
αυτού του στόχου θα είναι το δίκτυο 
αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας 
κυκλοφορίας, το μήκος του συμβατικού 
σιδηροδρομικού δικτύου και του 
σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής
ταχύτητας και ο αριθμός νέων ή 
εκσυγχρονισμένων θαλάσσιων λιμένων 
και λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας στα 
κράτη μέλη που προσχώρησαν την 
1η Μαΐου 2004·

Or. ro

Τροπολογία 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός των 
λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των 
θαλάσσιων λιμένων και αερολιμένων που 
θα συνδεθούν μεταξύ τους και με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο και με τις ποτάμιες 
οδούς, καθώς και ο αριθμός των 
πολύτροπων πλατφορμών επιμελητείας 
που θα δημιουργηθούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση με το ποτάμιο δίκτυο πρέπει να αξιοποιηθεί στον ίδιο βαθμό που θα αξιοποιηθεί και 
η σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Πρέπει επίσης να προωθηθεί η διασύνδεση μεταξύ των 
λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των θαλάσσιων λιμένων και των αερολιμένων.

Τροπολογία 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι η εφαρμογή 
επιστημονικής μεθοδολογίας, η οποία θα 
καταδεικνύει με σαφήνεια τα οφέλη από 
τα χρηματοδοτούμενα έργα με 
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς 
όρους.
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Αιτιολόγηση

Η μέτρηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και της 
διαλειτουργικότητας μέσω του αριθμού λιμένων και αερολιμένων δεν επαρκεί. Πρέπει να 
υιοθετηθεί αξιόπιστη μεθοδολογία προκειμένου αυτές να υπολογίζονται μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 300
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός 
βιομηχανικών κέντρων, λιμένων και 
αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

Or. ro

Τροπολογία 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας και της 
προσβασιμότητας των μεταφορών. Το 
μέτρο εκπλήρωσης του στόχου αυτού θα 
είναι ο αριθμός λιμένων και αερολιμένων 
που θα συνδεθούν με το σιδηροδρομικό 
δίκτυο.
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Αιτιολόγηση

Η προσβασιμότητα αποτελεί στόχο που αναφέρεται στην πρόταση για το ΔΕΔ-Μ (άρθρα 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και 4 παράγραφος 2 στοιχείο ια)) και αναφέρεται, επίσης, στην 
αιτιολογική σκέψη 31 της πρότασης για τη ΔΣΕ. Πρέπει, κατά συνέπεια, να απεικονίζεται στους 
στόχους που τονίζονται στον κανονισμό για τη ΔΣΕ.

Τροπολογία 302
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο, η αποτελεσματική 
ανάπτυξη των ERTMS, ΥΠΕΝ και ΕΣΜ 
καθώς και ο αριθμός αστικών περιοχών 
με ενοποιημένα συστήματα λογιστικής 
διαχείρισης για μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενοποίηση και η διαλειτουργικότητα πρέπει να περιλαμβάνουν και το δίκτυο και τη σχετική 
μέτρηση του ΕΣΜ ή τις διαλειτουργικές εγκαταστάσεις ασφάλειας που χρησιμοποιούνται καθώς 
και τη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών με συμφόρηση όπως απαιτείται από τους 10 
στόχους της Λευκής Βίβλου για τις Μεταφορές.

Τροπολογία 303
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της 
διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς και 
αύξηση των πολυτροπικών μεταφορών 
και της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών. Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων, 
αερολιμένων και κόμβων μεταφοράς που 
θα συνδεθούν με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 304
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) Βελτιστοποίηση της ενοποίησης και 
της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς 
και αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων που θα συνδεθούν με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

iii) Βελτιστοποίηση της ενοποίησης και 
της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς 
και αύξηση της διαλειτουργικότητας των 
μεταφορών Το μέτρο εκπλήρωσης του 
στόχου αυτού θα είναι ο αριθμός λιμένων 
και αερολιμένων, πλατφορμών 
εφοδιαστικής, πολυτροπικών 
πλατφορμών και θαλάσσιων αρτηριών
που θα συνδεθούν ή θα παραμείνουν 
συνδεδεμένα με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Or. es

Τροπολογία 305
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) προαγωγή της στροφής των 
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μεταφορών προς πιο βιώσιμους τρόπους 
μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές και η βιώσιμη ναυσιπλοΐα, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί κάθε 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, 
συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων, 
των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων, 
των ατμοσφαιρικών ρύπων, της 
ηχορύπανσης, της μόλυνσης των υδάτων 
και του εδάφους καθώς και προστασία
της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και 
της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) προετοιμασία για μελλοντικές ροές 
μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) iv) μείωση των ανθρακούχων 
εκπομπών σε κάθε τρόπο μεταφοράς 
μέσω της μετάβασης σε καινοτόμες 
τεχνολογίες μεταφορών χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και αποδοτικής 
ενέργειας καθώς και εισαγωγή 
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και 
κατασκευή των κατάλληλων υποδομών 
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που απαιτούνται προκειμένου να 
στηριχθεί η μετάβαση σε μια οικονομία 
και ένα σύστημα μεταφορών χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 308
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα διασύνδεουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών ή μη εξάρτισής τους 
από μία μόνο πηγή, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό των 
πηγών και τη σύγκλιση των τιμών μέσω 
της διασύνδεσης των δικτύων των 
κρατών μελών και της άρσης των 
εσωτερικών σημείων συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 309
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
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ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα διασύνδεουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
ολοκληρωμένων έργων τα οποία θα 
διασύνδεουν αποτελεσματικά τα δίκτυα 
κάθε κράτους μέλους με τα δίκτυα 
γειτονικών κρατών μελών, το μερίδιο από 
την κατανάλωση σε εθνικό επίπεδο που 
θα μπορούσε να προέλθει από τις 
διασυνδέσεις με το ευρωπαϊκό δίκτυο και 
θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 310
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα διασύνδεουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 
εξασφάλιση της ανάπτυξης ευφυών 
δικτύων, της περαιτέρω υιοθέτησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα διασύνδεουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και 
φυσικού αερίου διασυνοριακώς, καθώς και 
εξασφάλιση σύνδεσης με το ευρωπαϊκό 
δίκτυο όλων των κρατών μελών, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
ο αριθμός έργων τα οποία θα διασύνδεουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

Or. pl

Τροπολογία 312
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα διασύνδεουν
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

i) προώθηση και της ενοποίησης της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς και της ανάπτυξης 
εγχώριων ευφυών ενεργειακών δικτύων, 
με εξασφάλιση σύνδεσης με το ευρωπαϊκό 
δίκτυο όλων των κρατών μελών, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
ο αριθμός έργων τα οποία θα ενισχύουν
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενοποίηση και η διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών, παρόλο που παρέχει πλήρη σύνδεση 
όλων των κρατών μελών, δεν είναι η μόνη αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για την εξάλειψη 
των σημείων συμφόρησης: η ανάπτυξη τοπικών ευφυών ενεργειακών δικτύων θα μπορούσε να 
συμβάλει στην ανθεκτικότητα του δικτύου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 313
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα διασυνδέουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

i) προώθηση της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της περαιτέρω 
ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου διασυνοριακώς, καθώς και 
εξασφάλιση σύνδεσης με το ευρωπαϊκό 
δίκτυο όλων των κρατών μελών, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
ο αριθμός έργων τα οποία θα διασυνδέουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

Or. sv

Τροπολογία 314
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και ο 

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης, μέτρο εκπλήρωσης του 
οποίου στόχου θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και ο 
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αριθμός έργων που κατέστησαν δυνατή τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, 
των προμηθευόντων εταίρων και οδεύσεων 
εφοδιασμού·

αριθμός ολοκληρωμένων έργων που 
κατέστησαν δυνατή τη διαφοροποίηση των 
πηγών εφοδιασμού, των προμηθευόντων 
εταίρων και οδεύσεων εφοδιασμού, και η 
παράταση της προθεσμίας για τον 
εγχώριο εφοδιασμό από τα εσωτερικά 
αποθέματα έκτακτης ανάγκης·

Or. ro

Τροπολογία 315
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και ο 
αριθμός έργων που κατέστησαν δυνατή τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, 
των προμηθευόντων εταίρων και οδεύσεων 
εφοδιασμού·

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και ο 
αριθμός έργων που κατέστησαν δυνατή τη 
διαφοροποίηση και την καλύτερη οικιακή 
χρήση των πηγών εφοδιασμού, των 
προμηθευόντων εταίρων και οδεύσεων 
εφοδιασμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ευφυών οικιακών δικτύων μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση αξιόπιστης 
ασφάλειας εφοδιασμού.

Τροπολογία 316
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού
της Ένωσης, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και 
ο αριθμός έργων που κατέστησαν δυνατή 
τη διαφοροποίηση των πηγών 
εφοδιασμού, των προμηθευόντων 
εταίρων και οδεύσεων εφοδιασμού·

ii) ενίσχυση της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας της Ένωσης, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι η 
εξέλιξη της ανάπτυξης ευφυών δικτύων, 
της βέλτιστης χρησιμοποίησης των 
ενεργειακών υποδομών που οδηγούν σε 
αυξημένη ενεργειακή απόδοση και 
ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που διανέμονται·

Or. en

Τροπολογία 317
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και ο 
αριθμός έργων που κατέστησαν δυνατή τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, 
των προμηθευόντων εταίρων και οδεύσεων 
εφοδιασμού·

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και ο 
αριθμός έργων που κατέστησαν δυνατή τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, 
των προμηθευόντων αμφίδρομων 
συνδέσεων, εταίρων και οδεύσεων 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των 
λειτουργιών του συστήματος, καθώς και ο 
αριθμός έργων που κατέστησαν δυνατή τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, 
των προμηθευόντων εταίρων και οδεύσεων 
εφοδιασμού·

ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της Ένωσης και στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στον τομέα του 
φυσικού αερίου, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι η εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας και της απόδοσης και της 
ασφάλειας των λειτουργιών του 
συστήματος, καθώς και ο αριθμός έργων 
που επέτρεψαν την πρόσβαση σε 
εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και που κατέστησαν δυνατή τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, 
των προμηθευόντων εταίρων και οδεύσεων 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 319
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως
με την προώθηση της ένταξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας, ιδίως με την προώθηση 
της ένταξης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο μεταφοράς, 
στόχος του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης 
θα είναι η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος αφορά την ενοποιημένη ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα δεν σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 320
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
με την προώθηση της ένταξης της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την
προστασία του περιβάλλοντος και των 
ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα, με 
μείωση της ενεργειακής ζήτησης της ΕΕ 
και ανάπτυξη και ενοποίηση της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο 
μεταφοράς και διανομής, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε σύγκριση με το σύνολο της 
ενέργειας που καταναλώνεται στην 
Ένωση, ο αριθμός των ευφυών δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και το σύνολο της 
ενέργειας που καταναλώνεται από την
υλοποίηση έργων χρηματοδοτημένων από
τη ΔΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
με την προώθηση της ένταξης της 

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
με την προώθηση της ένταξης της 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα και με 
επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές, 
στόχος του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης 
θα είναι η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
με την προώθηση της ένταξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
με την προώθηση της ένταξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, η υφιστάμενη αναλογία 
ανταπόκρισης στη ζήτηση καθώς και το 
σύνολο των εκπομπών CO2 που θα 
αποφεύγονται με την κατασκευή έργων 
χρηματοδοτημένων από τη ΔΣΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα έργα πρέπει επίσης να κρίνονται από τον βαθμό στον οποίο η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί ή 
να μειωθεί.

Τροπολογία 323
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
με την προώθηση της ένταξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
με την προώθηση της ένταξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
έξυπνων ενεργειακών δικτύων· στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι η 
ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που μεταφέρεται από το σημείο 
παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ· επιπλέον, τα συνολικά MW 
που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, πρόκειται να ενσωματωθούν 
στο ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας.

Or. it

Τροπολογία 324
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 

iii) συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
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με την προώθηση της ένταξης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
δίκτυο μεταφοράς και με την ανάπτυξη 
δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, στόχος 
του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι 
η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

με τη μείωση της εκπομπής 
θερμοκηπικών αερίων, την προώθηση της 
ένταξης της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στο δίκτυο μεταφοράς και με την 
ανάπτυξη δικτύων διοξειδίου του άνθρακα, 
στόχος του οποίου το μέτρο εκπλήρωσης 
θα είναι η ποσότητα της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που μεταφέρεται από 
το σημείο παραγωγής σε μείζονα κέντρα 
κατανάλωσης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που θα αποφεύγονται με 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

Or. sv

Τροπολογία 325
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρυζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 Mbps·

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρυζωνικές 
συνδέσεις των 100 Mbps και άνω·

Or. en

Τροπολογία 326
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου 
το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για 
ευρυζωνικές συνδέσεις άνω των 100 
Mbps·

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διασφαλίζοντας ότι 
έως το 2020 όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν 
πρόσβαση σε σύνδεση με ταχύτητα 
μετάδοσης 100 Mbps και ότι το 50% των 
νοικοκυριών στην ΕΕ θα έχουν πρόσβαση 
σε σύνδεση με ταχύτητα μετάδοσης 1 
Gbit και άνω·

Or. en

Τροπολογία 327
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου 
το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για 
ευρυζωνικές συνδέσεις άνω των 100 
Mbps·

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διασφαλίζοντας ότι 
έως το 2020 όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν 
πρόσβαση σε σύνδεση με ταχύτητα 
μετάδοσης 100 Mbps και ότι το 50% των 
νοικοκυριών στην ΕΕ θα έχουν πρόσβαση 
σε σύνδεση με ταχύτητα μετάδοσης 1 
Gbit και άνω·

Or. en

Τροπολογία 328
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρυζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 Mbps·

i) υποκίνηση και δημιουργία ζήτησης για 
ευρυζωνικές υπηρεσίες με την προώθηση 
της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των εθνικών 
δημοσίων υπηρεσιών με απευθείας 
σύνδεση, καθώς και πρόσβαση στα 
δίκτυα αυτά, που θα μετρώνται ως 
ποσοστό επί τοις εκατό των πολιτών και 
των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 
δημόσιες υπηρεσίες με απευθείας 
σύνδεση, και η διασυνοριακή 
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών·
i α) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους μέσω χρηματοδοτικών 
μέσων προκειμένου να ανταποκριθούν 
στην υφιστάμενη και την αυξανόμενη 
ζήτηση, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρυζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 Mbps·

Or. en

Τροπολογία 329
James Elles

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου 
το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για 

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων 
προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας και οικονομική μεγέθυνση και η 
υιοθέτησή τους, ιδίως η σύνδεση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε αυτές 
να καταστούν πιο ανταγωνιστικές· με 
αυτόν τον τρόπο ο δείκτης για το επίπεδο 
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ευρυζωνικές συνδέσεις άνω των 100 
Mbps·

ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης, που πρέπει να επιτευχθεί, 
πρέπει να ξεπερνά τα 100mbps 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης 
εκπλήρωση του ψηφιακού θεματολογίου 
για τους στόχους της Ευρώπης το 
συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 330
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρυζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 Mbps·

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, τη γεφύρωση του ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ των διαφόρων 
περιοχών της Ένωσης· στόχος του οποίου 
το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρυζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 Mbps·

Or. it

Τροπολογία 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των επιγραμμικών 
(on-line) εθνικών δημοσίων υπηρεσιών, 

ii) προώθηση της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των επιγραμμικών 
(on-line) εθνικών δημοσίων υπηρεσιών, 
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καθώς και της πρόσβασης σε αυτά τα 
δίκτυα, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι το ποσοστό πολιτών 
και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις 
δημόσιες επιγραμμικές υπηρεσίες και η 
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών 
διασυνοριακώς.

καθώς και της πρόσβασης σε αυτά τα 
δίκτυα, στόχος του οποίου το μέτρο 
εκπλήρωσης θα είναι το ποσοστό πολιτών 
και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις 
δημόσιες επιγραμμικές υπηρεσίες και η 
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών 
διασυνοριακώς. Αυτό θα πρέπει με τη 
σειρά του να συμβάλει στην τόνωση της 
ζήτησης για τέτοιες υπηρεσίες, καθώς 
και να περιορίσει το κόστος λειτουργίας 
διατηρώντας την απασχόληση στις εν 
λόγω δημόσιες υπηρεσίες.
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