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Τροπολογία 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εκτέλεση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» για την περίοδο 2014 - 2020, 
ανέρχεται σε 50 000 000 000 ευρώ. Το 
ποσό αυτό κατανέμεται στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 ως εξής:

1. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες εκτιμώνται 
μέχρι το 2020 περί τα 50 000 000 000 
ευρώ, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα στον τομέα των μεταφορών, την 
ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Το 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση 
της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» για την περίοδο 2014 - 2020, 
ανέρχεται σε 50 000 000 000 ευρώ. Το 
ποσό αυτό κατανέμεται στους τομείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 333
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

α) μεταφορές: [31 694 000 000] ευρώ, από 
τα οποία [10 000 000 000] ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν για έργα που παρατίθενται 
στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού, τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 334
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

α) μεταφορές: [31 694 000 000] ευρώ, από 
τα οποία [10 000 000 000] ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό αποκλειστικά σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 335
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10.000.000.000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν, βάσει των εθνικών 
πιστώσεων και σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 336
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής 
για να διατεθούν σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής·

α) μεταφορές: το 50% του συνολικού 
ποσού·

Or. en

Τροπολογία 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής 
για να διατεθούν σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής·

α) μεταφορές: [31 694 000 000] ευρώ, από 
τα οποία [10 000 000 000] ευρώ πρέπει να 
προοριστούν για τη χρηματοδότηση 
έργων του κεντρικού δικτύου μεταφορών 
στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα 

α) μεταφορές: [31 694 000 000] ευρώ, από 
τα οποία [10 000 000 000] ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν για έργα που παρατίθενται 
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κανονισμό σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού, τα οποία πληρούν τα 
κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις·

Or. en

Τροπολογία 339
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

α) μεταφορές: [31 694 000 000] ευρώ, από 
τα οποία [10 000 000 000 ] ευρώ θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό σε κράτη μέλη, χωρίς να 
θίγονται τα ποσά που διατίθενται στα 
κράτη μέλη από το Ταμείο Συνοχής·

Or. lv

Τροπολογία 340
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενέργεια: 9 121 000.000 ευρώ· β) ενέργεια: το 25% του συνολικού ποσού·

Or. en

Τροπολογία 341
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τηλεπικοινωνίες: 9 185 000 000 ευρώ. γ) τηλεπικοινωνίες: το 25% του συνολικού 
ποσού.

Or. en

Τροπολογία 342
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια για 
την εκτέλεση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» επιτρέπεται να
καλύπτονται δαπάνες που αφορούν 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες 
απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση του 
προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του, και συγκεκριμένα μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον 
σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες 
συνδεόμενες με δίκτυα ΤΟ εστιασμένα 
στην ανταλλαγή πληροφοριών, μαζί με 
όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής που ενδέχεται να 
απαιτηθούν για τη διαχείριση του 
προγράμματος.

Με αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια για 
την εκτέλεση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» καλύπτονται 
δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες 
προπαρασκευής, παρακολούθησης, 
ελέγχου, διαδικασιών διαβούλευσης, 
οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης οι 
οποίες απαιτούνται άμεσα για τη 
διαχείριση του προγράμματος και την 
επίτευξη των στόχων του, και 
συγκεκριμένα μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με 
τους γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες συνδεόμενες με 
δίκτυα ΤΟ εστιασμένα στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν 
για τη διαχείριση του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες διαβούλευσης συγκαταλέγονται στις «υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος» 
και θα πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνονται στα χρηματοδοτικά κονδύλια.
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Τροπολογία 343
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των 10 000 000 
000 ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά κονδυλίων του προϋπολογισμού μεταξύ των τομέων.

Τροπολογία 344
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των 
10.000.000.000 ευρώ που θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των 
μεταφορών σε κράτη μέλη επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής.

3. Σύμφωνα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν, κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής, να μεταφέρουν πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
[εξαιρουμένου του ποσού των 
10.000.000.000 ευρώ που θα 
μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των 
μεταφορών σε κράτη μέλη επιλέξιμα για το 
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Ταμείο Συνοχής][1].
[1] Εν αναμονή συμφωνίας σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πιθανή μεταφορά πιστώσεων μετά την ενδιάμεση επανεξέταση πρέπει να πραγματοποιείται με 
τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και με τη συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής.

Τροπολογία 345
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των 10 000 000 
000 ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 25, πιστώσεις μεταξύ των τομέων 
κατανομής που ορίζονται στην παράγραφο 
1, εξαιρουμένου του ποσού των [10 000 
000 000] ευρώ που θα μεταβιβασθούν από 
το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 346
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των 10 000 000 
000 ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 25, 
προκειμένου να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των [10 000 000 
000] ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναθέτοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίδεται στην άσκηση του δικαιώματος επίβλεψης που διαθέτει.

Τροπολογία 347
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των 10 000 000 
000 ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν, επί προτάσει της 
Επιτροπής, να μεταφέρουν πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των [10 000 000 
000] ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.
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Or. en

Τροπολογία 348
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των 10 000 000 
000 ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των [10 000 000 
000] ευρώ που θα μεταβιβασθούν από το 
Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, τα οποία έργα πληρούν τα 
κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
τομεακής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 349
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» θα εφαρμοσθεί με μία ή 
περισσότερες μορφές ενίσχυσης, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός], και συγκεκριμένα με 
επιχορηγήσεις, συμβάσεις και 
χρηματοδοτικά μέσα.

1. Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» θα εφαρμοσθεί με μία ή 
περισσότερες μορφές ενίσχυσης, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός], και συγκεκριμένα με 
επιχορηγήσεις, συμβάσεις, συμβάσεις-
προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα.
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Or. es

Τροπολογία 350
Mario Pirillo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το 60% του συνολικού ποσού του 
προβλεπόμενου προϋπολογισμού για τον 
τομέα της ενέργειας χορηγείται υπό τη 
μορφή χρηματοδοτικών μέσων.

Or. it

Τροπολογία 351
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ενδεικτικό ποσό του 15%1 των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού που 
προβλέπονται στον τομέα της ενέργειας 
εγγράφεται υπό μορφή χρηματοδοτικών 
μέσων.
__________________
1Tο ποσοστό δίνεται με βάση τα στοιχεία 
που προτείνει η Επιτροπή

Or. pt

Τροπολογία 352
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
καθορίζει τη μορφή της ενίσχυσης ώστε 
να παρέχει αποτελεσματική και 
προσαρμοσμένη χρηματοδοτική στήριξη 
σε επιλέξιμα έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν υψηλή μόχλευση και βοηθούν τα έργα που πλησιάζουν την 
εμπορική βιωσιμότητα, ωστόσο είναι αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ασφάλειας 
του ενεργειακού εφοδιασμού και του υψηλότερου κόστους εκκίνησης καινοτομίας. Προκειμένου 
να αντιμετωπίσει τους ιδιαίτερους κινδύνους κάθε έργου και τομέα και να παρέχει 
αποτελεσματική χρηματοδοτική στήριξη στα επιλέξιμα έργα, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να 
καθορίζει τη μορφή της ενίσχυσης.

Τροπολογία 353
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τουλάχιστον το 90% του συνολικού 
ποσού του προϋπολογισμού που 
προβλέπεται για τον ενεργειακό τομέα 
χορηγείται υπό μορφή χρηματοδοτικών 
μέσων, και δη υπό μορφή ομολόγων 
έργου, για την ενεργειακή απόδοση, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα 
ευφυή δίκτυα μετάδοσης και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 354
Antonio Cancian
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τουλάχιστον το 80% του συνολικού 
ποσού του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού για τον τομέα της 
ενέργειας και τον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών πρέπει να χορηγείται 
υπό τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων.

Or. it

Τροπολογία 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον τομέα των μεταφορών, επιλέξιμες για 
στήριξη με ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή 
συμβάσεων και χρηματοδοτικών μέσων 
βάσει του παρόντος κανονισμού είναι 
μόνον δράσεις που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] και υποστηρικτικές δράσεις 
προγράμματος. Επιλέξιμες για ενωσιακή 
ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης με 
βάση τον παρόντα κανονισμό είναι μόνον 
οι ακόλουθες δράσεις:

Στον τομέα των μεταφορών, επιλέξιμες για 
στήριξη με ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή 
συμβάσεων και χρηματοδοτικών μέσων 
βάσει του παρόντος κανονισμού είναι 
μόνον δράσεις που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] και υποστηρικτικές δράσεις 
προγράμματος, υπό τον όρο ότι 
εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» που κατοχυρώνεται στο άρθρο 
191 των Συνθηκών, κυρίως μέσω της 
επιβολής τελών χρήσης του οδικού 
δικτύου σύμφωνα με την οδηγία 
2011/76/ΕΚ για το ευρωπαϊκό σήμα 
τέλους κυκλοφορίας και προσαυξήσεων 
σε ορεινές περιοχές. Επιλέξιμες για 
ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή 
επιχορήγησης με βάση τον παρόντα 
κανονισμό είναι μόνον οι ακόλουθες 
δράσεις:

Or. en



AM\912706EL.doc 15/136 PE496.338v01-00

EL

Τροπολογία 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δράσεις υλοποίησης του κεντρικού 
δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
νέων τεχνολογιών και καινοτομιών 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

α) δράσεις υλοποίησης του κεντρικού 
δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ και 
του εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ], συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και 
καινοτομιών σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

Or. en

Τροπολογία 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δράσεις υλοποίησης του κεντρικού 
δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
νέων τεχνολογιών και καινοτομιών
σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

α) δράσεις υλοποίησης του κεντρικού 
δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
νέων τεχνολογιών καθώς και καινοτόμων 
δράσεων και προσεγγίσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 39 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ]·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των επιχορηγήσεων μόνο στο κεντρικό δίκτυο θα μπορούσε να παρακωλύσει την 
ευελιξία της δημιουργίας ενός δικτύου υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ως ουσιαστική οδό 
επίτευξης των στόχων ενός συστήματος μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα έως το 
2050. Το ζήτημα μπορεί να ξεπεραστεί διασφαλίζοντας ότι η επιχορήγηση μπορεί να διατεθεί 
για το κεντρικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και θα 
συμβάλλει στην προαγωγή της ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων και προσεγγίσεων.

Τροπολογία 358
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις που υλοποιούν το 
εκτεταμένο δίκτυο σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού της ΕΕ 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τα ΔΕΔ-Μ, όπου τέτοιες δράσεις 
βοηθούν τη διασύνδεση όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
απομακρυσμένων και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, και συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη του κεντρικού δικτύου·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αποκλείουμε εντελώς τη στήριξη για το εκτεταμένο δίκτυο σε περιπτώσεις 
όπου η στήριξη έργων μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία για το κεντρικό δίκτυο, ενώ 
ταυτόχρονα ενθαρρύνει την εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 359
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) δράσεις υλοποίησης του εκτεταμένου 
δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
εφόσον οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν 
στη διευκόλυνση των διασυνοριακών 
ροών κυκλοφορίας ή στην εξάλειψη 
σημείων συμφόρησης και όταν επίσης 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
κεντρικού δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 360
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις υλοποίησης του εκτεταμένου 
δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧΧ/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ], 
εφόσον οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν 
στη βελτίωση των διασυνοριακών ροών 
κυκλοφορίας ή στην εξάλειψη σημείων 
συμφόρησης, με ανώτατο όριο το 5% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου για τις 
μεταφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού·

Or. sl

Αιτιολόγηση

Ορισμένα τμήματα του εκτεταμένου δικτύου είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για τη ροή της 
διασυνοριακής κυκλοφορίας. Εάν δεν υπάγονταν σε ρυθμίσεις, ενδεχομένως να δημιουργούσαν 
σημαντικά σημεία συμφόρησης και να είχαν, κατά συνέπεια, αρνητικές επιπτώσεις στη 
λειτουργία του κεντρικού δικτύου. Ως εκ τούτου, τα ήδη περιορισμένα κονδύλια της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τη 
στήριξη της κατασκευής εκτεταμένων δικτύων με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
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Τροπολογία 361
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις για την υλοποίηση του 
εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] εφόσον οι εν λόγω δράσεις 
συμβάλλουν στη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών ροών ή την εξάλειψη 
σημείων συμφόρησης και όταν επίσης 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
κεντρικού δικτύου, με ανώτατο όριο το 
5% του χρηματοδοτικού κονδυλίου για τις 
μεταφορές, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρηματοδότησης τόσο του κεντρικού όσο και του 
εκτεταμένου δικτύου, στο πλαίσιο ενός περιορισμένου συνολικού προϋπολογισμού.  Νέο 
προτεινόμενο κείμενο στο άρθρο 7 παράγραφος 2 αα).

Τροπολογία 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις για την υλοποίηση του 
εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] εφόσον οι εν λόγω δράσεις 
συμβάλλουν στη διευκόλυνση των 
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διασυνοριακών ροών ή την εξάλειψη 
σημείων συμφόρησης και όταν επίσης 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
κεντρικού δικτύου, με ανώτατο όριο το 
5% του χρηματοδοτικού κονδυλίου για τις 
μεταφορές, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει η χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ να καθίσταται διαθέσιμη για 
έργα του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη 
και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι χαμηλότερο του 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, η Βόρεια Ιρλανδία δεν θα ήταν σε θέση να αυτοχρηματοδοτήσει τις 
απαιτούμενες βελτιώσεις του εκτεταμένου δικτύου της.

Τροπολογία 363
Tanja Fajon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) δράσεις για την υλοποίηση του 
εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] εφόσον οι εν λόγω δράσεις 
συμβάλλουν στη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών ροών ή την εξάλειψη 
σημείων συμφόρησης, με ανώτατο όριο 
το 5% του χρηματοδοτικού κονδυλίου για 
τις μεταφορές, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα τμήματα του εκτεταμένου δικτύου είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ομαλή 
λειτουργία ιδίως των διασυνοριακών ροών ή δημιουργούν σημεία σοβαρής συμφόρησης που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία του κεντρικού δικτύου. Ως 
εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθεί περιορισμένη χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ και για τα έργα του 
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εκτεταμένου δικτύου με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 364
Jelko Kacin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δράσεις για την υλοποίηση του 
εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] εφόσον οι εν λόγω δράσεις
συμβάλλουν στη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών ροών ή την εξάλειψη 
σημείων συμφόρησης, με ανώτατο όριο 
το 5% του χρηματοδοτικού κονδυλίου για 
τις μεταφορές, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μελέτες για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που αποτελούν μέρος της 
απόφασης αριθ. 661/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί 
των κατευθυντήριων γραμμών της 
Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά τον τρόπο αυτόν καθίσταται δυνατή η συνέχιση των μελετών που διεξάγονται επί του 
παρόντος για ορισμένα από τα έργα προτεραιότητας που προβλέπονται στην απόφαση αριθ. 
661/2010 για τα ΔΕΔ-Μ και οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης, της τεχνικής τους πολυπλοκότητας και της διασυνοριακής τους φύσης. Προκειμένου να 
συνεχιστεί η χορήγηση χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ και να μην χαθούν τα κονδύλια που 
επενδύθηκαν στα εν λόγω έργα, θα πρέπει να επανεξετασθεί το ενδεχόμενο τα τελευταία να 
καταστούν επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΔΣΕ.

Τροπολογία 366
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δράσεις στήριξης προς τους 
αστικούς κόμβους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές 
των ΔΕΔ-Μ]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που αφορούν τους αστικούς κόμβους αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους 
της Λευκής Βίβλου και είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της διασυνδεσιμότητας και 
πολυτροπικότητας του κεντρικού δικτύου.

Τροπολογία 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δράσεις στήριξης προς τους 
αστικούς κόμβους, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές 
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των ΔΕΔ-Μ]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αστικοί κόμβοι καλούνται να διαδραματίσουν έναν ρόλο ως προς την ανάπτυξη του 
εκτεταμένου δικτύου. Διευκολύνουν την πρόσβαση στις υποδομές του κεντρικού δικτύου με τη 
χρήση αποδοτικών μεταφορών στις αστικές περιοχές.  Οι συνδέσεις μεταξύ των υποδομών των 
τοπικών δικτύων και του εκτεταμένου δικτύου υποστηρίζουν τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ως εκ τούτου, οι αστικοί κόμβοι πρέπει να 
είναι επιλέξιμοι δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 368
Michael Gahler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές, ενισχύοντας επειγόντως τη 
μετασκευή του υπάρχοντος τροχαίου 
υλικού·

Or. de

Τροπολογία 369
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές βάσει μέτρων για τις υποδομές 
και με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση του σιδηροδρομικού θορύβου οικοδομεί την αποδοχή των πολιτών, η οποία με τη 
σειρά της αποτελεί θεμέλιο για τη θετική υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Εν 
προκειμένω είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός ο συνδυασμός κατασκευαστικών μέτρων, 
όπως για παράδειγμα η διάνοιξη σηράγγων, και μετασκευών του υπάρχοντος τροχαίου υλικού.

Τροπολογία 370
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές στην πηγή με μετασκευή του 
υπάρχοντος τροχαίου υλικού·

Or. en

Τροπολογία 371
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

στ) δράσεις που στοχεύουν στη μείωση 
του θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές μεταξύ άλλων με μετασκευή 
του υπάρχοντος τροχαίου υλικού ώστε να 
διασφαλισθεί η βιώσιμη χρήση του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ με σεβασμό των 
απαιτήσεων περί του επιπέδου θορύβου·

Or. en
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Τροπολογία 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές, μεταξύ άλλων με μετασκευή 
του υπάρχοντος τροχαίου υλικού·

Or. en

Τροπολογία 373
Ismail Ertug, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

στ) δράσεις για την πρόληψη του θορύβου 
και τον μετριασμό του αντικτύπου του 
που προκαλείται από τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές με μέτρα για την υποδομή και 
για το τροχαίο υλικό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η λήψη 
μέτρων για την υποδομή και το τροχαίο υλικό με στόχο την πρόληψη και τη μείωση του 
θορύβου. Οι εισηγητές πιστεύουν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο 
αντίκτυπος του θορύβου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία 374
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

στ) δράσεις που στοχεύουν στη μείωση 
του θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού ώστε να διασφαλισθεί η 
βιώσιμη χρήση του δικτύου ΔΕΔ-Μ με 
σεβασμό των απαιτήσεων περί του 
επιπέδου θορύβου·

Or. en

Τροπολογία 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) δράσεις για τη διασφάλιση και τη 
βελτίωση των σιδηροδρομικών 
συνδέσεων με βιομηχανικές περιοχές και 
τοποθεσίες, κυρίως μέσω της 
αναβάθμισης ή κατασκευής βοηθητικών 
γραμμών, τερματικών σταθμών 
μεταφόρτωσης για την κυκλοφορία 
βαγονιών, τερματικών σταθμών για 
διατροπικές μεταφορές και 
εγκαταστάσεων σχηματισμού συρμών για 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές ή μέσω της χρήσης δικτύων 
λογισμικού οικολογικής εφοδιαστικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μετατραπούν οι εμπορευματικές μεταφορές από οδικές σε σιδηροδρομικές, πρέπει να 
βελτιωθούν οι διατροπικές συνδέσεις, κυρίως για τις βιομηχανικές περιοχές και τοποθεσίες.

Τροπολογία 376
Peter van Dalen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) δράσεις ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών που οδηγούν σε βιώσιμες 
μεταφορές και μειώνουν το εξωτερικό 
κόστος όλων των μέσων μεταφοράς·

Or. nl

Τροπολογία 377
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) μέτρα στήριξης για νέες τεχνολογίες 
και καινοτομίες σε όλα τα μέσα 
μεταφοράς.

Or. ro

Τροπολογία 378
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δράσεις στον τομέα των μεταφορών που 
αφορούν διασυνοριακά τμήματα ή μέρος 
των εν λόγω τμημάτων είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή ενίσχυση εφόσον υφίσταται 
γραπτή συμφωνία σχετικά με την 
περάτωση των διασυνοριακών τμημάτων 
μεταξύ των οικείων κρατών μελών ή 
μεταξύ των οικείων κρατών μελών και 
τρίτων χωρών. Κατ’εξαίρεση, δεν 

Οι δράσεις στον τομέα των μεταφορών που 
αφορούν διασυνοριακά τμήματα ή μέρος 
των εν λόγω τμημάτων είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή ενίσχυση εφόσον έχει 
καταρτιστεί γραπτή συμφωνία σχετικά με 
την υλοποίηση ή την περάτωση των 
διασυνοριακών τμημάτων μεταξύ των 
οικείων κρατών μελών ή μεταξύ των 
οικείων κρατών μελών και τρίτων χωρών. 
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διέρχεται από σύνορα, δεν απαιτείται η 
προαναφερόμενη γραπτή συμφωνία όταν 
πρόκειται για έργο αναγκαίο για τη 
σύνδεση με το δίκτυο γειτονικού κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας, το οποίο δεν 
διασχίζει όμως σύνορα.

Κατ’εξαίρεση, δεν διέρχεται από σύνορα, 
δεν απαιτείται η προαναφερόμενη γραπτή 
συμφωνία όταν πρόκειται για έργο 
αναγκαίο για τη σύνδεση με το δίκτυο 
γειτονικού κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, 
το οποίο δεν διασχίζει όμως σύνορα.

Or. ro

Τροπολογία 379
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιχορήγηση έργων για τα οποία 
αναμένονται σημαντικές πηγές εσόδων 
από τους χρήστες θα διατίθεται 
πρωτίστως για την προετοιμασία των 
έργων, συγκεκριμένα για την αξιολόγηση 
των συμπράξεων (ΣΔΙΤ).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 380
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιχορήγηση έργων για τα οποία 
αναμένονται σημαντικές πηγές εσόδων 
από τους χρήστες θα διατίθεται πρωτίστως 
για την προετοιμασία των έργων, 
συγκεκριμένα για την αξιολόγηση των 
συμπράξεων (ΣΔΙΤ).

Εφαρμόζονται οι αρχές «ο χρήστης 
πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η 
επιχορήγηση έργων που παρέχουν τη 
δυνατότητα αποκόμισης εσόδων από τους 
χρήστες θα διατίθεται πρωτίστως για την 
προετοιμασία των έργων, συγκεκριμένα 
για την αξιολόγηση των συμπράξεων 
(ΣΔΙΤ). Έργα για τα οποία η ενωσιακή 
νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτική 
επιβολή τελών δεν τίθενται σε 
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μειονεκτική θέση όσον αφορά την 
επιχορήγηση σε σύγκριση με έργα για τα 
οποία δεν ισχύουν κανόνες υποχρεωτικής 
επιβολής τελών.

Or. en

Τροπολογία 381
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στον τομέα της ενέργειας, οι ειδικοί όροι 
επιλεξιμότητας δράσεων υλοποίησης 
έργων κοινού ενδιαφέροντος για ενωσιακή 
ενίσχυση υπό μορφή επιχορήγησης και
χρηματοδοτικών μέσων καθορίζονται στο 
άρθρο 15 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές].

3. Στον τομέα της ενέργειας, οι ειδικοί όροι 
επιλεξιμότητας δράσεων υλοποίησης 
έργων κοινού ενδιαφέροντος για ενωσιακή 
ενίσχυση υπό μορφή χρηματοδοτικών 
μέσων δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
είναι έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στα σημεία 1α) έως 1δ) του 
παραρτήματος ΙΙ και στους τομείς 
προτεραιότητας που καθορίζονται στα 
σημεία 4 (10) και (11) του παραρτήματος 
Ι του κανονισμού (EΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενεργειακές υποδομές], τα οποία 
συμβάλλουν σε καινοτόμες λύσεις και 
στην προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι 
έργα ενεργειακής απόδοσης, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ευφυών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας 
(μετάδοσης και διανομής).

Or. en

Τροπολογία 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τουλάχιστον το 75% του συνολικού 
ποσού που κατανέμεται στον ενεργειακό 
τομέα δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
διατίθεται για υποδομές ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του πολύ μεγαλύτερου χρηματοδοτικού κενού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
σύγκριση με τις διασυνδέσεις δικτύων φυσικού αερίου και λόγω του καίριου ρόλου των 
διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αποφασιστικής σημασίας μεγάλο 
τμήμα του τελικού ποσού για τις ενεργειακές διασυνδέσεις της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» να διατεθεί για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, αντί επί παραδείγματι για υποδομές 
φυσικού αερίου.

Τροπολογία 383
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αφού εκπληρωθούν οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, η επιλογή 
πρέπει να ακολουθεί τον βαθμό συμβολής 
των έργων σε έναν ή περισσότερους από 
τους ακόλουθους σχετικούς στόχους:
α) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς·
β) ενίσχυση της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, 
ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του 
συστήματος και την ασφάλεια της 
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λειτουργίας του συστήματος·
γ) συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και 
προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ 
άλλων διασφαλίζοντας τη μεταφορά 
ανανεώσιμου ηλεκτρισμού από τον τόπο 
παραγωγής, στα μεγάλα κέντρα 
κατανάλωσης και τους χώρους 
αποθήκευσης·
Πρέπει να δοθεί επειγόντως 
προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ετήσιων 
προγραμμάτων εργασιών της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
για τα έτη 2013 και 2014, σε έργα που 
συμβάλλουν στην προώθηση της 
περαιτέρω ολοκλήρωσης και 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
κατά μήκος των συνόρων, κυρίως στη 
μείωση ή εξάλειψη της ενεργειακής 
απομόνωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με το άρθρο 15 του κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

Τροπολογία 384
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. έργα που συμβάλλουν στην 
οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στη Μεσόγειο και στις 
γειτονικές χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 385
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όλες
οι δράσεις υλοποίησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος και οι υποστηρικτικές 
δράσεις προγράμματος που καθορίζονται 
στο παράρτημα του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας] είναι επιλέξιμες για 
ενωσιακή ενίσχυση υπό μορφή 
επιχορήγησης, σύμβασης και 
χρηματοδοτικών μέσων με βάση τον 
παρόντα κανονισμό.

4. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, μόνο
οι δράσεις συνδρομής έργων κοινού 
ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές 
για τις υποδομές τηλεπικοινωνιών] είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση μέσω ενωσιακής 
οικονομικής βοήθειας υπό μορφή 
επιχορηγήσεων για γενικές υπηρεσίες και 
οριζόντιες προτεραιότητες, όπου 
περιλαμβάνονται και δράσεις στήριξης 
του προγράμματος υπό μορφή 
επιχορηγήσεων και συμβάσεις για 
πλατφόρμες κομβικών υπηρεσιών. Η 
δράση στον τομέα της ανάπτυξης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπου 
περιλαμβάνονται και οι δράσεις που 
δημιουργούν ζήτηση για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, είναι επιλέξιμη για ενωσιακή 
οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en

Τροπολογία 386
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι δράσεις που σχετίζονται με έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που έχουν 
συνέργειες σε τουλάχιστον δύο από τους 
τομείς που αναφέρονται από τη ΔΣΕ και 
μνημονεύονται στο μέρος ΙΙΙα του 
παραρτήματος, μπορούν να επωφεληθούν 
ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής 
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στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. pt

Τροπολογία 387
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι δράσεις υλοποίησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος όπου διαπιστώνονται 
συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο 
τομέων του μηχανισμού που συνδέει την 
Ευρώπη (μεταφορές, ενέργεια και 
τηλεπικοινωνίες) είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την 
Ένωση στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Ακολουθεί ενδεικτικός 
κατάλογος των δράσεων που ενδέχεται να 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
Υλοποίηση δικτύου τροφοδοσίας από μη 
ορυκτές και μη ρυπογόνες μορφές 
ενεργείας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια ή 
ενέργεια από υδρογόνο), με αποδέκτη τα 
μέσα μεταφοράς.
Εφαρμογή έξυπνων δικτύων βασισμένων 
στη λειτουργία των νέων ή των 
υφιστάμενων μεταφορικών και 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
Εκμετάλλευση των μεταφορικών 
υποδομών (π.χ. σήραγγες, γέφυρες κ.λπ.) 
για την υλοποίηση νέων διασυνδέσεων 
που αυξάνουν την ικανότητα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, την υλοποίηση 
νέων διαδρόμων για το φυσικό αέριο ή 
την υλοποίηση νέων τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων.
Πρωτοβουλίες στον τομέα των υποδομών 
μεταφοράς, οι οποίες θα αυξήσουν την 
οικονομική βιωσιμότητά του μέσω της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
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πηγές.

Or. it

Τροπολογία 388
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα προγράμματα εργασιών 
καθορίζονται οι μορφές επιχορήγησης 
που επιτρέπονται να διατεθούν για τη 
χρηματοδότηση των αντίστοιχων 
δράσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 389
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Είναι επιλέξιμο στην ολότητά του το 
κόστος εξοπλισμού και υποδομής που 
θεωρείται κεφαλαιουχική δαπάνη από τον 
δικαιούχο.

4. Είναι επιλέξιμο στην ολότητά του το 
κόστος εξοπλισμού και υποδομής που 
θεωρείται κεφαλαιουχική δαπάνη από τον 
δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι η 
χρήση του αιτιολογείται δεόντως 
αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση 
του έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή τυχόν κατάχρησης όσον αφορά τη συμπερίληψη στο επιλέξιμο κόστος 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που δεν έχουν υπό την αυστηρή έννοια του όρου σχέση με το 
έργο και τη χρήση του στην ολότητά του στο πλαίσιο της υλοποίησής του.
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Τροπολογία 390
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Είναι επιλέξιμες δαπάνες για μελέτες με 
αντικείμενο την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη συμμόρφωση προς 
το ενωσιακό κεκτημένο.

5. Είναι επιλέξιμες δαπάνες για μελέτες με 
αντικείμενο την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη συμμόρφωση προς 
το ενωσιακό κεκτημένο.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ αποτελεί αναπόφευκτη και υποχρεωτική ενέργεια που 
πρέπει να αναληφθεί προκειμένου να κριθεί δεόντως η επιλεξιμότητα.

Τροπολογία 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες για την 
αγορά γης.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 392
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες για την 
αγορά γης.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διάταξη ενδέχεται να αποκλεισθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες οι ενδεχόμενες 
δαπάνες απαλλοτρίωσης γης. Τέτοιου είδους δαπάνες, αντί να εξαλείφονται όπως προτείνει η 
παράγραφος 6, πρέπει αντιθέτως να συμπεριλαμβάνονται.

Τροπολογία 393
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για την 
αγορά γης.

6. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για την 
αγορά γης, εξαιρουμένων περιπτώσεων 
έργων που καλύπτονται από ποσά που 
έχουν μεταφερθεί από το Ταμείο Συνοχής 
και εκτός εάν πρόκειται για την 
ολοκλήρωση σιδηροδρόμου 10 μέτρων 
(περιθώριο ασφαλείας).

Or. en

Τροπολογία 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για την 
αγορά γης.

6. Είναι επιλέξιμες δαπάνες για την αγορά 
γης.

Or. en
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Τροπολογία 395
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που 
σχετίζονται με απαλλοτριώσεις γης για 
την υλοποίηση σχεδίου προτεραιότητας.

Or. es

Τροπολογία 396
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο κόστος. 7. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 397
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο κόστος. 7. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο κόστος, 
εκτός εάν δεν μπορεί να ανακτηθεί από 
τον τελικό δικαιούχο δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας περί ΦΠΑ.

Or. en
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Τροπολογία 398
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο κόστος. 7. Ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ είναι επιλέξιμο 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο κόστος. 7. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο κόστος. 7. Ο μη ανακτήσιμος ΦΠΑ είναι επιλέξιμο 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 401
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Όλες οι αιτήσεις επιχορηγήσεων 
καθώς και η τεκμηρίωση και αξιολόγηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι στη 
διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με πλήρη διαφάνεια.

Or. es

Τροπολογία 402
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 
διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς 
εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

1. Προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 
διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς 
εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 403
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 
διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς 
εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

1. Προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν 
από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, διεθνείς 
οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς 
εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές είναι συχνά στην καταλληλότερη θέση να προασπίσουν 
τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ των υπεραστικών υποδομών και των αστικών κόμβων.

Τροπολογία 404
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν επιτρέπεται να λάβουν χρηματοδότηση 
με βάση τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν 
αυτό είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν 
οι στόχοι συγκεκριμένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος.

Δεν επιτρέπεται να λάβουν χρηματοδότηση 
με βάση τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν 
αυτό είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν 
οι στόχοι συγκεκριμένου έργου κοινού
ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, στα έργα 
ανάπτυξης των θαλάσσιων αρτηριών, η 
Επιτροπή προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις 
για την ανάπτυξη τέτοιων έργων με τρίτες 
χώρες στην περιοχή διεύρυνσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση έργων θαλάσσιων αρτηριών σε συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ουσιώδους 
σημασίας για την περιοχή της Μεσογείου. Όσον αφορά τις χώρες της περιοχής με προενταξιακό 
καθεστώς, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα τα οποία θα συνδυάζουν τους πόρους της ΔΣΕ με
εκείνους του ΜΠΒ, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία οικονομικής ένταξης αυτών των 
περιοχών.

Τροπολογία 405
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν επιτρέπεται να λάβουν χρηματοδότηση 
με βάση τον παρόντα κανονισμό, εκτός 

Δεν επιτρέπεται να λάβουν χρηματοδότηση 
με βάση τον παρόντα κανονισμό, όταν δεν 
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εάν αυτό είναι απαραίτητο για να 
επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριμένου 
έργου κοινού ενδιαφέροντος.

πληρούν τα κριτήρια του κοινού 
ενδιαφέροντος για την αειφόρο ανάπτυξη, 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
όπως παρατίθεται στο άρθρο 42 του 
κανονισμού ΔΕΔ-Μ και τη διασυνοριακή 
εφαρμογή του σε περίπτωση 
διασυνοριακών έργων.

Or. en

Τροπολογία 406
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η συμφωνία των κρατών μελών που 
αφορά η δράση συνοδεύει κάθε πρόταση 
για την παροχή επιχορήγησης, 
εξαιρουμένων των προτάσεων στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών και στον τομέα των 
μεταφορών όσον αφορά τη διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας.

5. Η συμφωνία των κρατών μελών που 
αφορά η δράση συνοδεύει κάθε πρόταση 
για την παροχή επιχορήγησης, 
εξαιρουμένων των προτάσεων στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη όσον αφορά τη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 407
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα πολυετή και τα ετήσια 
προγράμματα εργασιών προβλέπουν 
ενδεχομένως πρόσθετους ειδικούς 

διαγράφεται
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κανόνες υποβολής προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι προτάσεις έργων πρέπει να 
συνοδεύονται από κοινωνικοοικονομική 
αξιολόγηση για τη λήψη 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης 
ανάλυσης κόστους/οφέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση και η ανάλυση κόστους/οφέλους είναι απαραίτητες ώστε 
να καταδεικνύεται σε έναν ανταγωνιστικό διαγωνισμό ποιο έργο είναι καταλληλότερο για 
χρηματοδότηση, ποιο έργο προσφέρει μεγαλύτερη ενωσιακή προστιθέμενη αξία και ποιο έργο 
είναι το πλέον ικανό να πετύχει τους στόχους της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 409
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο XXX του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός], οι προτάσεις 
επιλέγονται κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων βασιζόμενων στα 
προγράμματα εργασιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 17.

1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο XXX του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός], οι προτάσεις 
επιλέγονται κατόπιν προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων βασιζόμενων στο 
κριτήριο που προτείνεται από την 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 410
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) iii) τεχνολογική καινοτομία: δράσεις 
που αφορούν τη μείωση των 
ανθρακούχων εκπομπών του τομέα των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
υποδομών για εναλλακτικά συστήματα 
πρόωσης· το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 411
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) όσον αφορά τις σιδηροδρομικές και 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τα 
οδικά δίκτυα στην περίπτωση κρατών 
μελών που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό 
δίκτυο στο έδαφός τους ή στην 
περίπτωση κράτους μέλους με 
απομονωμένο δίκτυο όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ],
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 30% για δράσεις 
εξάλειψης σημείων συμφόρησης· το 
ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να 
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αυξηθεί σε 40% για δράσεις που αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα·

Or. en

Τροπολογία 412
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και 
των χερσαίων συνδέσεων των λιμένων·

Or. en

Τροπολογία 413
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·
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Τροπολογία 414
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

θ) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και θαλάσσιες λεωφόροι: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20 % του επιλέξιμου 
κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 30% για δράσεις 
εξάλειψης σημείων συμφόρησης· το 
ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να 
αυξηθεί σε 40% για δράσεις που αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα·

Or. pt

Τροπολογία 415
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 50% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έλλειψη διασυνοριακών τμημάτων αποτελεί το μείζον εμπόδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου 
και αδιάλειπτου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών.

Τροπολογία 416
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης και μείωσης του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 40% για δράσεις που αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της βιωσιμότητας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μέσω της 
μείωσης του θορύβου που παράγεται λόγω ανεπάρκειας του τροχαίου υλικού είναι ο βασικός 
παράγοντας για τη βελτίωση του μεριδίου της αγοράς υπέρ των σιδηροδρομικών μεταφορών και 
την ενίσχυση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές.

Τροπολογία 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) όσον αφορά τις σιδηροδρομικές και 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τα 
οδικά δίκτυα στην περίπτωση κρατών 
μελών που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό 
δίκτυο στο έδαφός τους ή στην 
περίπτωση κράτους μέλους με 
απομονωμένο δίκτυο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 (ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] χωρίς σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων 
αποστάσεων, το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε έως 30 % για δράσεις εξάλειψης 
σημείων συμφόρησης· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε έως 40 % για δράσεις που αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα και ενίσχυση 
δράσεων σιδηροδρομικής 
διαλειτουργικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση του οδικού δικτύου της Βόρειας 
Ιρλανδίας από τη ΔΣΕ, διασφαλίζοντας ότι η Βόρεια Ιρλανδία δεν αποκλείεται από τη 
χρηματοδότηση της ΔΣΕ επειδή δεν διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικών 
μεταφορών. Οι σχετικά μικρές αποστάσεις από τους λιμένες μας προς το μεγαλύτερο ποσοστό 
του πληθυσμού της Βόρειας Ιρλανδίας σημαίνουν ότι ο σιδηρόδρομος δεν συνιστά οικονομικά 
βιώσιμη εναλλακτική των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.  Η απαίτηση σιδηροδρομικής 
εμπορευματικής δραστηριότητας θα έπρεπε να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και 
μακροπρόθεσμης φύσης, ώστε να δικαιολογεί την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Τροπολογία 418
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
για τους σιδηροδρόμους επιτρέπεται να 
αυξηθεί σε 85% για δράσεις που αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα που έχουν 
εγκαταλειφθεί ή αποκοπεί από τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για δράσεις 
διασφάλισης και βελτίωσης των 
σιδηροδρομικών συνδέσεων με 
βιομηχανικές περιοχές και τοποθεσίες, το 
ποσοστό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50%·

Or. en

Τροπολογία 419
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) όσον αφορά τις σιδηροδρομικές και 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τα 
οδικά δίκτυα στην περίπτωση κρατών 
μελών που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό 
δίκτυο στο έδαφός τους ή στην 
περίπτωση κράτους μέλους με 
απομονωμένο δίκτυο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 (ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] χωρίς σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων 
αποστάσεων, 20% του επιλέξιμου 
κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε έως 30 % για 
δράσεις εξάλειψης σημείων συμφόρησης· 
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το ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται 
να αυξηθεί σε έως 40 % για δράσεις που 
αφορούν διασυνοριακά τμήματα και 
ενίσχυση δράσεων σιδηροδρομικής 
διαλειτουργικότητας·

Or. en

Τροπολογία 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 60% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 70% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα· το 
ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να 
αυξηθεί σε 80% για δράσεις που 
ενισχύουν τη σιδηροδρομική 
διαλειτουργικότητα·

Or. en

Τροπολογία 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 

i) σιδηροδρομικές μεταφορές: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
20% του επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
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χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα και 
για δράσεις που ενισχύουν τη 
σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για έργα, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι ανάγκες των εσωτερικών πλωτών 
μεταφορών από άποψη δημόσιας χρηματοδότησης είναι λιγότερο σημαντικές από τις ανάγκες 
του σιδηροδρομικού τομέα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησής τους μπορούν να αυξηθούν 
ελαφρώς. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως στον σιδηροδρομικό τομέα. Κατά συνέπεια, πρέπει να οριστεί 
ελκυστικό ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις δράσεις που ευνοούν τη διαλειτουργικότητα.

Τροπολογία 422
Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και θαλάσσιες αρτηρίες: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 30% του επιλέξιμου 
κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
εξάλειψης σημείων συμφόρησης· το 
ποσοστό χρηματοδότησης επιτρέπεται να 
αυξηθεί σε 50% για δράσεις που αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα·

Or. en

Τροπολογία 423
Paul Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
καθώς και οδικές μεταφορές: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
20 % του επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
σε 30% για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για δράσεις 
που αφορούν διασυνοριακά τμήματα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς πρέπει να λειτουργούν πολυτροπικά στη μελλοντική αναβάθμιση 
και να μην θεωρούνται ανταγωνιστικοί αλλά να αλληλοσυμπληρώνονται βάσει των αντίστοιχων 
προτερημάτων τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί πολυτροπική προσέγγιση, πρέπει να 
προβλέπονται επιδοτήσεις από την ΕΕ και για τις οδικές μεταφορές.

Τροπολογία 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) εσωτερικές πλωτές μεταφορές: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 30% του επιλέξιμου 
κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθεί σε 40% για 
δράσεις εξάλειψης σημείων συμφόρησης 
και για δράσεις που αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για έργα, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές δεν 
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πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι ανάγκες των εσωτερικών πλωτών 
μεταφορών από άποψη δημόσιας χρηματοδότησης είναι λιγότερο σημαντικές από τις ανάγκες 
του σιδηροδρομικού τομέα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησής τους μπορούν να αυξηθούν 
ελαφρώς.

Τροπολογία 425
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, μέτρα στήριξης για τις 
νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες σε 
όλα τα μέσα μεταφοράς, καθώς και για 
την ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

Or. ro

Τροπολογία 426
Michael Gahler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, καθώς και 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους· δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
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πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 25% του 
επιλέξιμου κόστους.

Or. de

Τροπολογία 427
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
στήριξη νέων τεχνολογιών που οδηγούν 
σε βιώσιμες καινοτομίες για όλους τους 
τρόπους μεταφορών, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη θαλάσσιων και εσωτερικών 
λιμενικών και πολυτροπικών πλατφορμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα που αποσκοπούν στη μείωση του εξωτερικού κόστους των μεταφορών με καινοτόμο 
τρόπο πρέπει να καλύπτουν όλους τους τρόπους μεταφορών εφόσον αποδεικνύεται ότι 
προσφέρουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 428
Peter van Dalen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii



AM\912706EL.doc 53/136 PE496.338v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % του 
επιλέξιμου κόστους·

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
εσωτερικούς λιμένες, θαλάσσιους λιμένες 
και αερολιμένες, δράσεις για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που οδηγούν 
σε βιώσιμες μεταφορές και μειώνουν το 
εξωτερικό κόστος όλων των μέσων 
μεταφοράς, καθώς και για την ανάπτυξη 
λιμενικών και πολυτροπικών πλατφορμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20 % του επιλέξιμου 
κόστους·

Or. nl

Τροπολογία 429
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες, καθώς και για την ανάπτυξη 
λιμενικών και πολυτροπικών πλατφορμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 430
Ismail Ertug, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες (συμπεριλαμβανομένων οδικών, 
σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών 
συνδέσεων), ανάπτυξη των θαλάσσιων 
αρτηριών, καθώς και για την ανάπτυξη 
λιμενικών και πολυτροπικών πλατφορμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 30% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θαλάσσιοι λιμένες αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του νέου πλαισίου ΔΕΔ-
Μ. Οι συνδέσεις των χερσαίων μεταφορών προς αυτούς τους λιμένες (συμπεριλαμβανομένων 
των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών) πρέπει να δικαιούνται 
κάποιο ποσοστό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Οι οδικές συνδέσεις δεν πρέπει να 
παραβλέπονται, καθώς είναι ουσιώδους σημασίας για τη συνδεσιμότητα.
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Τροπολογία 432
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αφορά επιλεξιμότητα έως και 30% του εξοπλισμού για τη μετασκευή του 
υπάρχοντος τροχαίου υλικού.

Τροπολογία 433
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες, δράσεις για τη μείωση του 
θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές μεταφορές με μετασκευή 
του υπάρχοντος τροχαίου υλικού, καθώς 
και για την ανάπτυξη λιμενικών και 
σιδηροδρομικών τερματικών σταθμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συγχρηματοδότηση του ΔΕΔ-Μ πρέπει να στηρίζει μόνο την ανάπτυξη των βιωσιμότερων 
τρόπων μεταφορών.

Τροπολογία 434
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 30% του 
επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 435
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη λιμενικών και πολυτροπικών 
πλατφορμών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μέτρα που αφορούν τις 
υποδομές και μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού, καθώς και για την 
ανάπτυξη θαλάσσιων και εσωτερικών
λιμενικών και πολυτροπικών πλατφορμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
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υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση του σιδηροδρομικού θορύβου οικοδομεί την αποδοχή των πολιτών, η οποία με τη 
σειρά της αποτελεί θεμέλιο για τη θετική υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων. Η τροπολογία 
αυτή συνδέεται με την τροπολογία 2.

Τροπολογία 436
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) μετριασμό της έκθεσης των αστικών 
περιοχών στις αρνητικές επιπτώσεις της 
διερχόμενης σιδηροδρομικής και οδικής 
κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 437
Tanja Fajon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) για δράσεις στήριξης διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων, 30% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιορισμένη συγχρηματοδότηση των οδικών υποδομών συνάδει με την πολιτική μεταφορών 
της ΕΕ (λειτουργία της εσωτερικής αγοράς) και, συνεπώς, πρέπει να προβλέπεται. Ειδικότερα, 
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τα διασυνοριακά τμήματα είναι συνήθως υποχρηματοδοτούμενα, παρότι σε πολλές περιπτώσεις 
αποτελούν σημεία συμφόρησης. Η αύξηση της συγχρηματοδότησης θα παράσχει το κατάλληλο 
κίνητρο για την κατά προτεραιότητα ενασχόληση με τα εν λόγω τμήματα.

Τροπολογία 438
Romana Jordan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) δράσεις στήριξης διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων, με ανώτατο όριο το 30 
% του επιλέξιμου κόστους.

Or. sl

Αιτιολόγηση

Ορισμένες συγχρηματοδοτήσεις οδικών υποδομών συνάδουν με την πολιτική μεταφορών της 
ΕΕ (λειτουργία της εσωτερικής αγοράς). Συχνά υπάρχει έλλειψη κονδυλίων κυρίως για τα
διασυνοριακά οδικά τμήματα, παρά το γεγονός ότι, ως επί το πλείστον, τα σημεία συμφόρησης 
δημιουργούνται ακριβώς στα εν λόγω τμήματα. Με την αύξηση της συγχρηματοδότησης θα 
δημιουργηθούν σημαντικά κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εν λόγω 
οδικών τμημάτων.

Τροπολογία 439
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) για δράσεις στήριξης διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων, 10% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) για δράσεις στήριξης διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων, 10% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει τη χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ για διασυνοριακά οδικά 
τμήματα του οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι το μοναδικό μέρος του 
Ηνωμένου Βασιλείου που συνορεύει διά ξηράς με άλλο κράτος μέλος. Η ανάπτυξη 
διασυνοριακών οδικών τμημάτων στη Βόρεια Ιρλανδία θα παράσχει ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά σε δύο κράτη μέλη.

Τροπολογία 441
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για 
δράσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
απρόσκοπτης πρόσβασης σε υποδομές 
μεταφορών για επιβάτες με αναπηρία και 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως 
πρόσωπα με αμαξίδια, παιδικά 
καροτσάκια, ποδήλατα και βαριές 
αποσκευές, επιτρέπεται να αυξηθούν 
κατά 20 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες το 
μέγιστο.

Or. en

Τροπολογία 442
Ismail Ertug, Γεώργιος Κουμουτσάκος
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) δράσεις για την πρόληψη του 
θορύβου και τον μετριασμό του 
αντικτύπου του που προκαλείται από τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές με μετασκευή 
του υπάρχοντος τροχαίου υλικού καθώς 
και τη βελτίωση της ασφάλειας των 
ισόπεδων διαβάσεων ή την 
αντικατάστασή τους με γέφυρες ή 
υπόγειες διαβάσεις: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
20% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, θα πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα το ενδεχόμενο 
λήψης μέτρων για την υποδομή και το τροχαίο υλικό με στόχο την πρόληψη και τη μείωση του 
θορύβου. Οι εισηγητές πιστεύουν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο 
αντίκτυπος του θορύβου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) δράσεις για τη στήριξη νέων 
τεχνολογιών και καινοτομιών για όλους 
τους τρόπους μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών για 
εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en
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Τροπολογία 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) δράσεις για τη στήριξη νέων 
τεχνολογιών και καινοτομιών για την 
απαλλαγή των τρόπων μεταφορών από 
τις ανθρακούχες εκπομπές: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
50% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 445
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) για την πρόληψη των στρεβλώσεων 
του ανταγωνισμού υπέρ των οδικών 
μεταφορών και εις βάρος των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, οι δράσεις 
για τη μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού μπορούν να 
επωφελούνται από ενωσιακή ενίσχυση 
έως 30% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) δράσεις για την απαλλαγή όλων των 
τρόπων μεταφορών από ανθρακούχες 
εκπομπές μέσω της μετάβασης σε 
καινοτόμες, ενεργειακά αποδοτικές 
τεχνολογίες μεταφορών με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα, καθώς και μέσω της 
εισαγωγής εναλλακτικών συστημάτων 
πρόωσης και της παροχής κατάλληλων 
υποδομών στήριξης για να καταστεί 
δυνατή η μετάβαση αυτή· το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
20% του επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης επιτρέπεται να αυξηθεί 
εάν κριθεί απαραίτητο για δράσεις που 
αφορούν διασυνοριακά τμήματα και 
δράσεις κοινού ενωσιακού 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι ρητά επιλέξιμες και θεωρούνται προτεραιότητα δυνάμει του πλαισίου ΔΕΔ-
Μ/ΔΣΕ, δεν μπορούν να δοθούν επιχορηγήσεις για την εισαγωγή υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων χωρίς την εισαγωγή υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην τρέχουσα πρόταση για 
τη ΔΣΕ.

Τροπολογία 447
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) δράσεις ενίσχυσης νέων τεχνολογιών 
και καινοτομιών για όλους τους τρόπους 
μεταφοράς, που συμβάλλουν στη μείωση 
των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
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κόστους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι νέες τεχνολογίες και καινοτομίες έχουν συχνά μεγαλύτερους περιορισμούς πρόσβασης στην 
αγορά από ό,τι οι καθιερωμένες τεχνολογίες και, κατά συνέπεια, πρέπει να είναι επιλέξιμες.

Τροπολογία 448
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii β) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
αερολιμένες και δράσεις για τη μείωση 
του θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
εμπορευματικές μεταφορές με μετασκευή 
του υπάρχοντος τροχαίου υλικού: το ποσό 
της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει 
το 20% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 449
Jelko Kacin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) για δράσεις στήριξης διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων, 30% του επιλέξιμου 
κόστους·

Or. en
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Τροπολογία 450
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) οδικά έργα που αποσκοπούν στην 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στο 
ΔΕΔ-Μ, η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 
10% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 451
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για 
την αγορά νέων σιδηροδρομικών 
μηχανών σε συνδυασμό με μια 
πριμοδότηση διάλυσης για:

i) ντίζελ ή υβριδικές σιδηροδρομικές 
μηχανές εάν μειωθούν φανερά οι 
εκπομπές σε σύγκριση με τη διαλυμένη 
ντίζελ ή υβριδική σιδηροδρομική μηχανή· 
το ποσοστό χρηματοδότησης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους της νέας σιδηροδρομικής 
μηχανής·
ii) ηλεκτρικές σιδηροδρομικές μηχανές 
εάν υπάρχει φανερά ενισχυμένη 
διασυνοριακή λειτουργία σε σύγκριση με 
τη διαλυμένη σιδηροδρομική μηχανή· το 
ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει 
το 20% του επιλέξιμου κόστους της νέας 
σιδηροδρομικής μηχανής·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πριμοδότηση διάλυσης για τις σιδηροδρομικές μηχανές (όπως ισχύει ήδη στην 
αυτοκινητοβιομηχανία σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ των 27) πράγματι βελτιώνει τη 
φιλικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών προς το περιβάλλον και ενισχύει την αδιάλειπτη 
διασυνοριακή κυκλοφορία μέσω διαλειτουργικών σιδηροδρομικών μηχανών.

Τροπολογία 452
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS): 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50 % του επιλέξιμου 
κόστους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 453
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS): 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) 
και συστήματα ποτάμιας ενημέρωσης 
(RIS): το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης 
δεν υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

Or. ro

Τροπολογία 454
Sabine Wils
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS): 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

i) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
εδάφους και του εξοπλισμού επί της 
αμαξοστοιχίας: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιμου κόστους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτούνται διευκρινίσεις.

Τροπολογία 455
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS): 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) 
και δράσεις για τη μείωση του θορύβου 
από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές στην πηγή με μετασκευή του 
υπάρχοντος τροχαίου υλικού: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
50% του επιλέξιμου κόστους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση της αποδοχής των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών από τον 
πληθυσμό, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των τρένων χαμηλού θορύβου (low noise 
trains) και την εξοικονόμηση χρημάτων αποφεύγοντας πιο δαπανηρά μέτρα μετριασμού του 
θορύβου για τις υποδομές, η ΕΕ πρέπει να παράσχει κίνητρα για τη μετασκευή του υπάρχοντος
τροχαίου υλικού.
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Τροπολογία 456
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS): 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

i) Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)
και συστήματα ποτάμιας ενημέρωσης 
(SIF): το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης 
δεν υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

Or. en

Τροπολογία 457
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης 
θαλάσσιων αρτηριών: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
30% του επιλέξιμου κόστους·

Or. en

Τροπολογία 458
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας πέραν του ERTMS, 
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ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

εμπορευματικές μεταφορές, ασφαλείς 
χώρους στάθμευσης στο κεντρικό οδικό 
δίκτυο, καθώς και δράσεις υποστήριξης 
της ανάπτυξης θαλασσίων αρτηριών: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 459
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
καθώς και δράσεις υποστήριξης της 
ανάπτυξης θαλασσίων αρτηριών: το ποσό 
της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει 
το 20% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 460
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Ismail Ertug

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
20% του επιλέξιμου κόστους.
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επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 461
Christine De Veyrac

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συστήματα διαχείρισης της οδικής
κυκλοφορίας (ITS), εμπορευματικές 
μεταφορές, ασφαλείς χώρους στάθμευσης 
στο κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και 
δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης 
θαλασσίων αρτηριών και υλοποίησης του 
SESAR: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης
δεν υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνήθως, οι παράγοντες αντιμετωπίζονται με άνισο τρόπο όσον αφορά τη λήψη 
χρηματοδότησης από την αγορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα 
κρατικής παρέμβασης όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης για την υλοποίηση του SESAR στο 
σύνολό του, και όχι μόνο για τα επίγεια στοιχεία του.

Τροπολογία 462
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, συνδυασμένες μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
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αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχρηματοδότηση του ΔΕΔ-Μ πρέπει να στηρίζει μόνο την ανάπτυξη των βιωσιμότερων 
τρόπων μεταφορών.

Τροπολογία 463
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές,
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συστήματα διαχείρισης της οδικής 
κυκλοφορίας (ITS), εμπορευματικές 
μεταφορές και ασφαλείς χώρους 
στάθμευσης στο κεντρικό οδικό δίκτυο: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υλοποίησης των στοιχείων εδάφους και 
επί της αμαξοστοιχίας των RIS, VTMIS 
και SESAR, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
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ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 30% του 
επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 465
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
ασφαλείς χώρους στάθμευσης στο 
κεντρικό οδικό δίκτυο, καθώς και δράσεις 
υποστήριξης της ανάπτυξης θαλασσίων 
αρτηριών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20% του 
επιλέξιμου κόστους.

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και εφοδιαστικής, 
πολυτροπικές πλατφόρμες μεταφορών, 
εμπορευματικές μεταφορές, ασφαλείς 
χώρους στάθμευσης στο κεντρικό οδικό 
δίκτυο, καθώς και δράσεις υποστήριξης 
της ανάπτυξης θαλασσίων αρτηριών: το 
ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 466
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) δράσεις υποστήριξης της ανάπτυξης 
θαλάσσιων αρτηριών: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
30% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en
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Τροπολογία 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) δράσεις για τη στήριξη νέων 
τεχνολογιών και καινοτομιών για όλους 
τους τρόπους μεταφορών: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
20% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Τροπολογία 468
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii β) δράσεις υποστήριξης της 
υλοποίησης των στοιχείων του SESAR: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 30% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 469
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου κόστους 

α) το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου κόστους 
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μελετών ή/και εργασιών· μελετών και το 30% του επιλέξιμου 
κόστους των εργασιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια διάκριση που ισχύει για τον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 470
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου κόστους 
μελετών ή/και εργασιών·

α) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
μελετών: το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιμου κόστους·

Or. en

Τροπολογία 471
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου κόστους 
μελετών ή/και εργασιών·

α) το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου κόστους 
μελετών ή/και εργασιών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pt

Τροπολογία 472
Sabine Wils
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθούν σε 80 %
κατ’ανώτατο όριο για δράσεις οι οποίες 
βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές], 
παρέχουν υψηλή ασφάλεια εφοδιασμού σε 
επίπεδο περιφέρειας ή ΕΕ, ή ενισχύουν την 
αλληλεγγύη της Ένωσης ή περιλαμβάνουν 
πολύ καινοτόμες λύσεις.

β) Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθούν σε 50%
κατ’ανώτατο όριο για δράσεις οι οποίες 
βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές], 
παρέχουν υψηλή ασφάλεια εφοδιασμού σε 
επίπεδο περιφέρειας ή ΕΕ, ενισχύουν την 
αλληλεγγύη της Ένωσης, υποστηρίζουν 
την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων ενεργειακού εφοδιασμού 
από ανανεώσιμες πηγές ή περιλαμβάνουν 
πολύ καινοτόμες λύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να πραγματοποιείται σε ισότιμη 
βάση με έναν υψηλό βαθμό ασφάλειας εφοδιασμού.

Τροπολογία 473
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθούν σε 80 % 
κατ’ανώτατο όριο για δράσεις οι οποίες 
βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές], 

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις των 
εργασιών, δεν παρέχονται ενωσιακές 
ενισχύσεις, εξαιρουμένων έργων:
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παρέχουν υψηλή ασφάλεια εφοδιασμού σε 
επίπεδο περιφέρειας ή ΕΕ, ή ενισχύουν 
την αλληλεγγύη της Ένωσης ή 
περιλαμβάνουν πολύ καινοτόμες λύσεις.

– κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που ορίζονται στα 
σημεία 1 α) έως δ) και στο σημείο 2 του 
παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. ΧΧΧΧ/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ενεργειακές υποδομές] 
στην Κύπρο, τη Μάλτα και τα κράτη της 
Βαλτικής, και
– σχετικών με την ενεργειακή απόδοση, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα 
ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (σε 
επίπεδο μετάδοσης και διανομής)
για τα οποία τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης της Ένωσης
επιτρέπεται να αυξηθούν σε 80% το 
μέγιστο του επιλέξιμου κόστους του 
έργου.

Or. en

Τροπολογία 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθούν σε 80 % 
κατ’ανώτατο όριο για δράσεις οι οποίες 
βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενεργειακές προτεραιότητες], παρέχουν 
υψηλή ασφάλεια εφοδιασμού σε επίπεδο 
περιφέρειας ή ΕΕ, ή ενισχύουν την 
αλληλεγγύη της Ένωσης ή περιλαμβάνουν 
πολύ καινοτόμες λύσεις.

β) Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
επιτρέπεται να αυξηθούν σε 70 % για 
δράσεις οι οποίες βασίζονται στα 
αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 15 
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές 
υποδομές], παρέχουν υψηλή ασφάλεια 
εφοδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας ή ΕΕ, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή 
περιλαμβάνουν πολύ καινοτόμες λύσεις.
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Or. pt

Τροπολογία 475
Amelia Andersdotter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δράσεις στον τομέα των ευρυζωνικών 
δικτύων: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης 
δεν υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

α) δράσεις στον τομέα των ευρυζωνικών 
δικτύων: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης 
είναι ανάλογο και εύλογο σε σχέση με την 
περίοδο αποκλειστικότητας που 
χορηγείται στον ιδιωτικό παράγοντα 
συνεπένδυσης για τη λειτουργία και την 
παροχή υπηρεσιών στο δίκτυο· γενικά, η 
ανταλλαγή δεδομένων και η 
αποδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου 
πρέπει να είναι υποχρεωτικές σε όλες τις 
περιπτώσεις από την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του δικτύου εφόσον η 
ενωσιακή ενίσχυση ή άλλη δημόσια 
χρηματοδότηση υπερβαίνει το 50% του 
επιλέξιμου κόστους του έργου·

Or. en

Τροπολογία 476
Vicky Ford

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ 
τομέων, συντελούν στην επίτευξη των 
στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας 
στις κλιματικές μεταβολές ή στη μείωση 

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ 
τομέων, συντελούν στην επίτευξη των 
στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας 
στις κλιματικές μεταβολές, στη μείωση 
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των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Η εν 
λόγω αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων ή, 
στην περίπτωση των ευρυζωνικών 
δικτύων, σε ευρυζωνικά έργα σε 
αγροτικές περιοχές. Η εν λόγω αύξηση 
δεν εφαρμόζεται για τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 477
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ 
τομέων, συντελούν στην επίτευξη των 
στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας 
στις κλιματικές μεταβολές ή στη μείωση 
των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Η εν 
λόγω αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ 
τομέων, συντελούν στην επίτευξη των 
στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας 
στις κλιματικές μεταβολές ή στη μείωση 
των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων και 
στην περίπτωση επενδύσεων σε περιοχές 
με φυσικά μειονεκτήματα, όπως οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με 
τα άρθρα 355 και 375 της ΣΛΕΕ. Η εν 
λόγω αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Μετά την επιλογή ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι εν 
λόγω περιοχές θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για αυτό το αυξημένο ποσοστό λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως αναφέρεται στα άρθρα 355 και 349 της ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 478
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ 
τομέων, συντελούν στην επίτευξη των 
στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, στην αύξηση της ανθεκτικότητας 
στις κλιματικές μεταβολές ή στη μείωση 
των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Η εν 
λόγω αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ 
τομέων, έχουν αποδεδειγμένη και 
μετρήσιμη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και στην αύξηση της
ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές 
ή στη μείωση των εκπομπών 
θερμοκηπικών αερίων σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Η Επιτροπή πρέπει να 
αναπτύξει, το αργότερο μέχρι την 1η 
Αυγούστου 2013, μια μεθοδολογία για την 
αξιολόγηση και τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για τα εν λόγω αυξημένα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης. Η εν λόγω 
αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες μεταξύ 
τομέων, συντελούν στην επίτευξη των 
στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, στην αύξηση της 

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με τα ποσοστά που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 
για τις κάτωθι δράσεις:
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ανθεκτικότητας στις κλιματικές 
μεταβολές ή στη μείωση των εκπομπών 
θερμοκηπικών αερίων. Η εν λόγω αύξηση 
δεν εφαρμόζεται για τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης που αναφέρονται 
στο άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες 
για δράσεις που έχουν συνέργειες µεταξύ
τοµέων, συντελούν στην επίτευξη των 
στόχων µετριασµού της κλιµατικής 
αλλαγής, στην αύξηση της
ανθεκτικότητας στις κλιµατικές 
µεταβολές ή στη µείωση των εκποµπών 
θερµοκηπικών αερίων. Η εν λόγω αύξηση 
δεν εφαρµόζεται για τα ποσοστά 
συγχρηµατοδότησης που αναφέρονται στο 
άρθρο 11.

5. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προαναφέρθηκαν επιτρέπεται να 
αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με τα ποσοστά που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 
του εν λόγω άρθρου για καθεμία από τις 
κάτωθι δράσεις:

a) κάθε δράση που έχει συνέργειες μεταξύ
τουλάχιστον δύο τομέων του μηχανισμού 
που συνδέει την Ευρώπη (μεταφορές, 
ενέργεια και τηλεπικοινωνίες). Το ποσό 
οικονομικής ενίσχυσης που δίνει η 
Ένωση προέρχεται από τα τομεακά 
κονδύλια που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1, και είναι ανάλογο με τη 
βαρύτητα κάθε τομέα στο πλαίσιο της 
δράσης.
β) δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής, στην αύξηση της προσαρμογής
στις κλιματικές μεταβολές ή στη μείωση 
των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων.
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Η εν λόγω αύξηση δεν εφαρµόζεται για τα 
ποσοστά συγχρηµατοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

Or. it

Τροπολογία 481
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή προτείνει, στα ετήσια και 
πολυετή προγράμματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 17, τα κριτήρια για τη 
χορήγηση των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο.

Or. pt

Τροπολογία 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. κάθε δράση που ενισχύει την 
προσβασιμότητα των ηλικιωμένων, των 
ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και 
των επιβατών με αναπηρία στις υποδομές 
μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το ύψος της ενίσχυσης που πρόκειται να 
χορηγηθεί στις επιλεχθείσες δράσεις 
διαμορφώνεται με βάση ανάλυση κόστους-
οφέλους κάθε έργου, τη διαθεσιμότητα 
δημοσιονομικών πόρων και την ανάγκη 
μεγιστοποίησης της μόχλευσης που 
επιφέρει η χρηματοδότηση της ΕΕ.

6. Το ύψος της ενίσχυσης που πρόκειται να 
χορηγηθεί στις επιλεχθείσες δράσεις 
μπορεί να διαμορφώνεται με βάση 
ανάλυση κόστους-οφέλους κάθε έργου, τη 
διαθεσιμότητα δημοσιονομικών πόρων και 
την ανάγκη μεγιστοποίησης της μόχλευσης 
που επιφέρει η χρηματοδότηση της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Ειδικές προσκλήσεις για τη 
χρηματοδότηση με κονδύλια από το 
Ταμείο Συνοχής στον τομέα των 
μεταφορών
1. Για το ποσό των 1 000 000 000 ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο 
Συνοχής [κανονισμός XXX άρθρο XX] για 
να διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα 
για χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής.
2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα 
κανονισμό κανόνες για τον τομέα των 
μεταφορών . Κατά την εκτέλεση των 
προσκλήσεων αυτών, δίδεται η μέγιστη 
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δυνατή προτεραιότητα σε έργα τα οποία 
πληρούν τα κριτήρια για τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής.
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των 10 000 000 000 
ευρώ που μεταβιβάζεται από το Ταμείο
Συνοχής [κανονισμός XXX άρθρο XX] για 
να διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης 
είναι εκείνα που ισχύουν για το Ταμείο 
Συνοχής και αναφέρονται στο άρθρο 22 
και στο άρθρο 110 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/2012 
[κανονισμός για τη θέσπιση κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας που έχουν ενταχθεί στο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο, και για τη 
θέσπιση γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και για 
την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1083/2006] για τις κάτωθι δράσεις:
α) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
μελετών:
β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
εργασιών:
i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·
 ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων·
iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών 
πλατφορμών·
γ) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για 
συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας:
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i) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης 
της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 
(ERTMS)·
ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 485
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ποσό των 1 000 000 000 ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

1. Για το ποσό των [10 000 000 000] ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί αποκλειστικά σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής, προκηρύσσονται ειδικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την 
υλοποίηση έργων του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ποσό των 1 000 000 000 ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 

1. Για το ποσό των [10 000 000 000] ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προτείνονται χρηματοδοτικά κονδύλια 
από την Επιτροπή για κράτη μέλη 
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έργων του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 487
Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ποσό των 1 000 000 000 ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

1. Για το ποσό των [10 000 000 000] ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού δικτύου (και 
συγκεκριμένα στους διαδρόμους του 
δικτύου) αποκλειστικά σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών πόρων για το σύνολο του κεντρικού 
δικτύου και της τελικής προθεσμίας του 2030 για τη δημιουργία ενός κεντρικού δικτύου, η 
χρηματοδότηση ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που μεταφέρεται από το Ταμείο Συνοχής θα 
δαπανηθεί από τα επιλέξιμα κράτη μέλη για έργα του κεντρικού δικτύου, καθώς οι διάδρομοι 
αυτοί αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Τροπολογία 488
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ποσό των 1 000 000 000 ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

1. Για το ποσό των 1 000 000 000 ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί, βάσει των εθνικών πιστώσεων,
σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού και εκτεταμένου
δικτύου αποκλειστικά σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής.

Or. ro

Τροπολογία 489
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών. 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν 
τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής·

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών·

Or. lv

Τροπολογία 490
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών . 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν
τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών. 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, τα έργα επιλέγονται τηρώντας τα 
κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 491
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών . 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται η μέγιστη δυνατή
προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν 
τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών. 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε έργα τα 
οποία σέβονται τη μεταφορά από το 
Ταμείο Συνοχής για κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
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υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών . 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν 
τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών. 
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή 
επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων 
διεξάγεται τηρώντας τις εθνικές πιστώσεις 
στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Από 
την 1η Ιανουαρίου 2017, πόροι που 
μεταβιβάζονται στη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και δεν έχουν 
δεσμευθεί για ένα έργο υποδομών 
μεταφορών θα καθίστανται διαθέσιμοι σε 
όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη του Ταμείου 
Συνοχής για τη χρηματοδότηση έργων 
υποδομών μεταφορών σύμφωνα με τον 
κανονισμό για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη».

Or. en

Τροπολογία 493
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα 
κανονισμό κανόνες για τον τομέα των 
μεταφορών . Κατά την εκτέλεση των 
προσκλήσεων αυτών, δίδεται η μέγιστη 
δυνατή προτεραιότητα σε έργα τα οποία 
πληρούν τα κριτήρια για τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής.

2. Κατά την εκτέλεση των 
χρηματοδοτικών αυτών κονδυλίων, 
δίδεται η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα 
σε έργα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για 
τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στις δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν ορισμένα κράτη μέλη 
όσον αφορά τον σχεδιασμό του έργου, 
καθώς και την ισόρροπη γεωγραφική 
κατανομή διαφόρων έργων.

Or. en
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Τροπολογία 494
Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών . 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν 
τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών.

Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
επιλογή επιλέξιμων για χρηματοδότηση 
έργων θα διεξάγεται τηρώντας αυστηρά
τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, πόροι που 
μεταβιβάζονται στη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και δεν έχουν 
δεσμευθεί για ένα έργο υποδομών 
μεταφορών από τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τα κονδύλιά τους θα καθίστανται 
διαθέσιμοι σε όλα τα επιλέξιμα κράτη 
μέλη του Ταμείου Συνοχής για τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομών 
μεταφορών· Η επιλογή των εν λόγω έργων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή 
της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα σημειωθεί πραγματική πρόοδος με την ανάπτυξη του 
κεντρικού δικτύου, και συγκεκριμένα των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, θα διατηρηθεί 
κάποιος βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και όσον αφορά την πίστωση 10 
δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Εξαρχής, οι πιστώσεις πρέπει να αντιστοιχούν 
απόλυτα στις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Ωστόσο, μετά την ενδιάμεση 
αναθεώρηση, οι πόροι που δεν έχουν δεσμευθεί θα καθίστανται διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη 
μέλη του Ταμείου Συνοχής.
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Τροπολογία 495
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των 10.000.000.000 
ευρώ που μεταβιβάζεται από το Ταμείο 
Συνοχής [κανονισμός XXX άρθρο XX] για 
να διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 
εκείνα που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής 
και αναφέρονται στο άρθρο 22 και στο 
άρθρο 110 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κανονισμός για τη 
θέσπιση κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας που 
έχουν ενταχθεί στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, και για τη θέσπιση γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1083/2006] για τις κάτωθι 
δράσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των [10.000.000.000]
ευρώ που μεταβιβάζεται από το Ταμείο 
Συνοχής [κανονισμός XXX άρθρο XX] για 
να διατεθεί αποκλειστικά σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής, τα μέγιστα ποσοστά 
χρηματοδότησης είναι εκείνα που ισχύουν 
για το Ταμείο Συνοχής και αναφέρονται 
στο άρθρο 22 και στο άρθρο 110 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κανονισμός για τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας που έχουν ενταχθεί στο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο, και για τη 
θέσπιση γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1083/2006] για τις κάτωθι δράσεις:

Or. en

Τροπολογία 496
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των 10 000 000 000 
ευρώ που μεταβιβάζεται από το Ταμείο 
Συνοχής [κανονισμός XXX άρθρο XX] για 
να διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 
εκείνα που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής 
και αναφέρονται στο άρθρο 22 και στο 
άρθρο 110 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κανονισμός για τη 
θέσπιση κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας που 
έχουν ενταχθεί στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, και για τη θέσπιση γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1083/2006] για τις κάτωθι 
δράσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των 10 000 000 000 
ευρώ που μεταβιβάζεται από το Ταμείο 
Συνοχής [κανονισμός XXX άρθρο XX] για 
να διατεθεί, βάσει των εθνικών 
πιστώσεων, σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 
εκείνα που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής 
και αναφέρονται στο άρθρο 22 και στο 
άρθρο 110 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κανονισμός για τη 
θέσπιση κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας που 
έχουν ενταχθεί στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, και για τη θέσπιση γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1083/2006] για τις κάτωθι 
δράσεις:

Or. ro

Τροπολογία 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για την υποστήριξη των επιλέξιμων 
για χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής κρατών μελών τα οποία μπορεί 
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά 
τον σχεδιασμό έργων επαρκούς χρονικής 
διάρκειας, ποιότητας, και ενωσιακής 
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προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στις υποστηρικτικές δράσεις 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας και αποδοτικότητας 
των δημόσιων διοικήσεων και δημόσιων 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των έργων που 
παρατίθενται στο παράρτημα 1 του 
παρόντος κανονισμού. Για τη διασφάλιση 
της υψηλότερης δυνατής απορρόφησης 
των μεταβιβαζόμενων κονδυλίων σε όλα 
τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη, η Επιτροπή 
δύναται να οργανώνει συμπληρωματικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Or. en

Τροπολογία 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα [10.000.000.000] ευρώ που 
μεταβιβάζονται από το Ταμείο Συνοχής 
δεν συνυπολογίζονται για την επίτευξη 
του ανώτατου ορίου […]%1 του ΑΕγχΠ 
για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
_____________________
1Εν αναμονή της επίτευξης συμφωνίας 
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση που διατίθεται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» δεν πρέπει να περιορίζεται σε ανώτατο όριο 2,5% του ΑΕγχΠ (ή 
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οποιοδήποτε άλλο ανώτατο ποσό που καθορίζεται κατά την επίτευξη καθολικής συμφωνίας 
σχετικά με το ΠΔΠ). Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφεύγονται καταστάσεις όπου ένα έργο 
παραλύει και παγώνει συνολικά επειδή κάποιο από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχει φτάσει το 
ανώτατο όριο των πιστώσεων συνοχής.

Τροπολογία 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στήριξη από το Ταμείο Συνοχής για 
βιώσιμα έργα υποδομών μεταφορών 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα του 
κανονισμού αριθ. .../2013/ΕΚ για τη 
σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (ΔΣΕ) παρέχεται σύμφωνα 
με τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής 
και τον κανονισμό αριθ. …/2013/ΕΚ 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). 

Or. en

Τροπολογία 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η απόφαση σχετικά με την επιλογή 
έργων που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση 
από το Ταμείο Συνοχής και ορίζονται 
σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη 
ΔΣΕ και το ΔΕΔ-Μ προτείνεται ετησίως 
από την Επιτροπή και λαμβάνεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για 
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τη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω 
έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς για 
τη ΔΣΕ και το ΔΕΔ-Μ. 

Or. en

Τροπολογία 501
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και θαλάσσιες λεωφόροι·

Or. pt

Τροπολογία 502
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·

i) οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 503
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·

i) σιδηροδρομικές και βιώσιμες 
εσωτερικές πλωτές μεταφορές·
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Or. en

Τροπολογία 504
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων·

ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων, του κεντρικού οδικού 
δικτύου ΔΕΔ-Μ και, στην περίπτωση 
κρατών μελών χωρίς σιδηροδρομικό 
δίκτυο, του οδικού δικτύου ΔΕΔ-Μ·

Or. en

Τροπολογία 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων·

ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών τμημάτων, με ιδιαίτερη 
εστίαση στα διασυνοριακά τμήματα που 
έχουν εγκαταλειφθεί ή αποκοπεί από τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο·

Or. en

Τροπολογία 506
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 - παράγραφος 3 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii a) δράσεις για τη στήριξη της 
ανάπτυξης των θαλάσσιων λεωφόρων·

Or. pt

Τροπολογία 507
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών·

iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για 
αυτόματη αλλαγή τροχιάς·

Or. en

Τροπολογία 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών·

iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες, ανάπτυξη πολυτροπικών και 
λιμενικών πλατφορμών καθώς και 
βοηθητικών γραμμών και σημείων 
διασύνδεσης, με προτεραιότητα στις 
σιδηροδρομικές συνδέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 509
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) δράσεις για τον μετριασμό της 
έκθεσης των αστικών περιοχών στις 
αρνητικές επιπτώσεις της διερχόμενης 
σιδηροδρομικής και οδικής κυκλοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) δράσεις που στοχεύουν στη μείωση 
του θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού ώστε να διασφαλισθεί η 
βιώσιμη χρήση του δικτύου ΔΕΔ-Μ με 
σεβασμό των απαιτήσεων περί του 
επιπέδου θορύβου·

Or. en

Τροπολογία 511
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) δράσεις που στοχεύουν στη μείωση 
του θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
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τροχαίου υλικού ώστε να διασφαλισθεί η 
βιώσιμη χρήση του δικτύου ΔΕΔ-Μ με 
σεβασμό των απαιτήσεων περί του 
επιπέδου θορύβου.

Or. en

Τροπολογία 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)·

i) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)· 
τα συστήματα ποτάμιας ενημέρωσης 
(RIS) και τα συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας των σκαφών και σχετικής 
πληροφόρησης (VTMIS)·

Or. en

Τροπολογία 513
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας.

ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας πέραν του ERTMS.

Or. en

Τροπολογία 514
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές στην πηγή.

Or. en

Τροπολογία 515
Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ακυρώνει, εξαιρουμένων 
δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, το 
ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε για 
δράσεις οι οποίες δεν άρχισαν εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία έναρξης της 
δράσης που καθορίζεται στους όρους 
χορήγησης της το ποσό της ενίσχυσης.

1. Η Επιτροπή ακυρώνει, εξαιρουμένων 
δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, το 
ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε για 
δράσεις οι οποίες δεν άρχισαν εντός δύο 
ετών από την ημερομηνία έναρξης της 
δράσης που καθορίζεται στους όρους 
χορήγησης της ενίσχυσης.

Or. en

Τροπολογία 516
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση που διαπράχθηκε 
παρατυπία κατά την εκτέλεση δράσης όσον 
αφορά τις διατάξεις του δικαίου της 
Ένωσης·

α) σε περίπτωση που διαπράχθηκε 
παρατυπία κατά την εκτέλεση δράσης από 
τους δικαιούχους και τους εκτελεστές του 
έργου, όσον αφορά τις διατάξεις του 
δικαίου της Ένωσης, ιδίως του εργατικού, 
κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου·

Or. fr
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Τροπολογία 517
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μετά από αξιολόγηση της προόδου του 
έργου, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων 
καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση της 
δράσης·

γ) µετά από αξιολόγηση της προόδου του 
έργου, ιδίως σε περίπτωση µεγάλων και 
αδικαιολόγητων καθυστερήσεων κατά την 
υλοποίηση της δράσης·

Or. fr

Τροπολογία 518
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την 
επιστροφή της το ποσό της ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε, εάν εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία περάτωσης που καθορίζεται 
στους όρους χορήγησης της ενίσχυσης, 
δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της 
επιχορηγούμενης δράσης.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 519
Mara Bizzotto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την 3. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την 
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επιστροφή της το ποσό της ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε, εάν εντός δύο ετών από την 
ηµεροµηνία περάτωσης που καθορίζεται 
στους όρους χορήγησης της ενίσχυσης, δεν 
έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της 
επιχορηγούµενης δράσης.

επιστροφή της το ποσό της ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε, εάν εντός τεσσάρων ετών 
από την ηµεροµηνία περάτωσης που 
καθορίζεται στους όρους χορήγησης της 
ενίσχυσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η 
υλοποίηση της επιχορηγούµενης δράσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η επαναφορά του όρου που περιλαμβάνεται στον ισχύοντα δημοσιονομικό 
κανονισμό 680/2007 για τα ΔΕΔ, όπου προβλέπεται προθεσμία τεσσάρων ετών.

Τροπολογία 520
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
επιστροφή της χορηγηθείσας ενίσχυσης 
σε περίπτωση μη χρήσης, εγκατάλειψης ή 
διάλυσης της συγχρηματοδοτούμενης από 
την ΕΕ υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εάν σημειωθεί καθυστέρηση για μια 
δράση διάρκειας άνω του ενός έτους σε 
σύγκριση με το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα, κυρίως σε περιπτώσεις 
όπου τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση 
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λόγω των επιπτώσεων της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή 
δύναται να επιβάλει μορατόριουμ και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης των 
υφιστάμενων υποδομών ως μια ταχύτερη 
εναλλακτική επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 522
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προτού η Επιτροπή λάβει οιαδήποτε 
από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, εξετάζει τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και ενημερώνει 
τους δικαιούχους, ώστε να υποβάλουν 
ενδεχομένως τις παρατηρήσεις τους εντός 
τακτής προθεσμίας.

4. Προτού η Επιτροπή λάβει οιαδήποτε 
από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, εξετάζει τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και ενημερώνει 
τους δικαιούχους, ώστε να υποβάλουν 
ενδεχομένως τις παρατηρήσεις τους εντός 
τακτής προθεσμίας. Ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για όλες τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται κατά την ετήσια έγκριση 
των προγραμμάτων δυνάμει του άρθρου 
17.

Or. en

Τροπολογία 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Για τη διασφάλιση ευρέος και θεμιτού 
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ανταγωνισμού για έργα τα οποία 
χρηματοδοτούνται με επιδοτήσεις από τη 
ΔΣΕ, η μορφή της σύμβασης πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους στόχους και τις 
συνθήκες του έργου. Οι όροι της 
σύμβασης πρέπει να είναι διατυπωμένοι 
έτσι, ώστε οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
τη σύμβαση να κατανέμονται δίκαια, 
προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το 
δυνατόν οικονομικότερη τιμή και η πλέον 
αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης. 
Η εν λόγω αρχή ισχύει ανεξάρτητα από το 
εάν εφαρμόζεται εθνικό ή διεθνές 
πρότυπο σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υφίσταται η αυξανόμενη τάση μεταξύ των αναθετουσών αρχών 
να προσαρμόζουν τους γενικούς όρους σύμβασης στους ειδικούς όρους σύμβασης, 
τροποποιώντας έτσι την κατανομή κινδύνων στο πλαίσιο των δημοσίων έργων. Τέτοιου είδους 
τροποποιήσεις στην κατανομή κινδύνων έχουν αφενός αρνητικές συνέπειες στην κατάσταση των 
συμβάσεων του εκάστοτε εργολάβου, και αφετέρου στο συνολικό ανταγωνιστικό περιβάλλον 
στις αντίστοιχες χώρες, καθώς και στο ίδιο το έργο.

Τροπολογία 524
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. οι μορφές σύμβασης πρέπει να 
εξασφαλίζουν και να ανταποκρίνονται 
στους βασικούς όρους και τις συνθήκες 
του έργου για τη διασφάλιση ενός δίκαιου 
και ευρέος ανταγωνισμού στις 
προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων 
έργων που συγχρηματοδοτούνται μέσω 
της ΔΣΕ.
Για να επιτευχθεί η πλέον οικονομική 
τιμή και η αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή, οι βασικοί όροι της σύμβασης 
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πρέπει να είναι δίκαιοι και ανάλογοι προς 
τους κινδύνους· αυτή η αρχή πρέπει να 
εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τα εθνικά ή 
διεθνή πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 525
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιτρέπεται η χρήση των κάτωθι 
χρηματοδοτικών μέσων:

3. Εάν απαιτείται ρητώς από το κράτος 
μέλος ή την οντότητα σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 9 κατά την 
υποβολή του σχεδίου έργου, επιτρέπεται η 
χρήση των κάτωθι χρηματοδοτικών μέσων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κάτωθι χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να υποδεικνύονται με σαφήνεια και να περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο του χρηματοδοτικού πλαισίου σχετικά με το έργο που προτείνει το κράτος μέλος ή η 
αρμόδια νομική οντότητα.

Τροπολογία 526
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. (γ) χρηματοδοτικά μέσα που 
στοχεύουν στη διευκόλυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων για την εισαγωγή 
καινοτόμων τεχνολογιών με υψηλότερους 
επενδυτικούς κινδύνους.

Or. en
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Τροπολογία 527
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δάνεια ή/και εγγυήσεις που 
υποστηρίζονται από άλλα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένου μηχανισμού 
ομολόγων έργου, τα οποία εκδίδει 
χρηματοπιστωτικός οργανισμός από ίδιους 
πόρους και με τη συνεισφορά της Ένωσης 
στη σύσταση προβλέψεων ή/και διάθεση 
κεφαλαίων·

β) δάνεια ή/και εγγυήσεις που 
υποστηρίζονται από άλλα μέσα 
επιμερισμού του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων,
μηχανισμού ομολόγων έργου, τα οποία 
εκδίδει χρηματοπιστωτικός οργανισμός 
από ίδιους πόρους και με τη συνεισφορά 
της Ένωσης στη σύσταση προβλέψεων 
ή/και διάθεση κεφαλαίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός είναι να αποσαφηνιστεί ρητώς ότι η ενίσχυση της πίστωσης με ομόλογα έργου 
συγκαταλέγεται στα λοιπά πιθανά μέσα.

Τροπολογία 528
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) (γ νέο) συγκεκριμένα 
χρηματοπιστωτικά μέσα ενίσχυσης 
εκείνων των ιδιωτικών επενδύσεων που 
εισάγουν νέες καινοτόμες τεχνολογίες με 
υψηλότερους επενδυτικούς κινδύνους·

Or. de



AM\912706EL.doc 105/136 PE496.338v01-00

EL

Τροπολογία 529
Jim Higgins

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο. γ) ειδικά χρηματοδοτικά μέσα που 
στοχεύουν στη διευκόλυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων για έργα 
υποδομών με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και καινοτομιών που βελτιώνουν την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα ενός τρόπου 
μεταφορών και ενέχουν υψηλότερους 
επενδυτικούς κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνονται νέα χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε υποδομές. Ιδίως 
οι καινοτόμες και νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικές προκλήσεις προτού 
ενταχθούν στα προγράμματα. Τα ειδικά μέσα έχουν, συνεπώς, καίρια σημασία για τη 
διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τις νέες τεχνολογίες με στόχο την αναβάθμιση και 
δημιουργία μητρώου για την πρόσβαση σε κεφάλαια μέσω παραδοσιακών χρηματοδοτικών 
μηχανισμών.

Τροπολογία 530
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο. γ) ειδικά χρηματοδοτικά μέσα που 
στοχεύουν στη διευκόλυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων για έργα 
υποδομών με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και καινοτομιών που βελτιώνουν την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα ενός τρόπου 
μεταφορών και ενέχουν υψηλότερους 
επενδυτικούς κινδύνους.

Or. en
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Τροπολογία 531
Britta Thomsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ειδικά χρηματοδοτικά μέσα που
στοχεύουν στη διευκόλυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων για έργα 
υποδομών με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και καινοτομιών που βελτιώνουν την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα ενός τρόπου 
μεταφορών και ενέχουν υψηλότερους 
επενδυτικούς κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνονται νέα χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε υποδομές. Ιδίως 
οι καινοτόμες και νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικές προκλήσεις προτού 
ενταχθούν στα προγράμματα. Τα υφιστάμενα εργαλεία (όπως ο μηχανισμός δανειακών 
εγγυήσεων για έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών – LGTT) δεν είναι σε θέση να 
στηρίξουν καινοτόμα έργα λόγω του υψηλότερου προφίλ κινδύνου και των προκλήσεων που 
αφορούν τις προβλέψεις των τελών απορρόφησης/χρήσης.

Τροπολογία 532
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και 
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και 
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη γεωγραφική 
διαφοροποίηση μεταξύ κρατών μελών.
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Or. en

Τροπολογία 533
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και 
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και 
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη γεωγραφική 
διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών
της Ένωσης και των περιφερειών της.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
περιφέρειες της Ένωσης καθώς και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 534
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία 
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται ανάλογα με την 
τομεακή και εδαφική διαφοροποίηση κατά 
τα άρθρα 3 και 4, καθώς και ανάλογα με τη 
βαθμιαία γεωγραφική διαφοροποίηση 
μεταξύ κρατών μελών.

Or. ro
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Τροπολογία 535
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία 
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιδιώκουν ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και βαθμιαία γεωγραφική 
διαφοροποίηση μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να βελτιωθούν τα κριτήρια επιλογής για τα έργα.

Τροπολογία 536
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και 
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία 
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και 
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία 
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.
Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en
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Τροπολογία 537
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα 
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία 
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται ανάλογα με την 
επιδιωκόμενη ανά τομέα διαφοροποίηση 
κατά τα άρθρα 3 και 4, καθώς και ανάλογα 
με τη βαθμιαία γεωγραφική 
διαφοροποίηση μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 538
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι στηριζόμενες από χρηματοδοτικό 
μέσο δράσεις επιλέγονται κατά 
χρονολογική σειρά υποβολής τους και 
ανάλογα με την επιδιωκόμενη ανά τομέα
διαφοροποίηση κατά τα άρθρα 3 και 4, 
καθώς και ανάλογα με τη βαθμιαία 
γεωγραφική διαφοροποίηση μεταξύ 
κρατών μελών.

Για τις επιλέξιμες για στήριξη από 
χρηματοδοτικό μέσο δράσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού,
επιδιώκεται τομεακή και γεωγραφική
διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών 
και συμμόρφωση με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

α) ανταποκρίνονται στους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
β) έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
γ) δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό 
στην εσωτερική αγορά·
δ) παράγουν μόχλευση/πολλαπλασιαστικό 
φαινόμενο όσον αφορά την ενωσιακή 
στήριξη.



PE496.338v01-00 110/136 AM\912706EL.doc

EL

Or. pt

Τροπολογία 539
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σκοπός των χρηματοδοτικών μέσων 
είναι διαφυλαχθεί η αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που χορηγούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα είναι δυνατόν να 
έχουν αποδόσεις σε αποδεκτά επίπεδα,
ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι άλλων 
εταίρων ή επενδυτών.

3. Σκοπός των χρηματοδοτικών μέσων 
είναι να διαφυλαχθεί η αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που χορηγούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα είναι δυνατόν να 
έχουν αποδόσεις σε αποδεκτά επίπεδα, 
χωρίς να διακυβεύουν με οποιονδήποτε 
τρόπο την υλοποίηση των δράσεων που 
τυγχάνουν υποστήριξης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και χωρίς να 
επιφέρουν παθητικό στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 540
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σκοπός των χρηματοδοτικών μέσων 
είναι διαφυλαχθεί η αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που χορηγούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα είναι δυνατόν να 
έχουν αποδόσεις σε αποδεκτά επίπεδα, 
ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι άλλων 
εταίρων ή επενδυτών.

3. Σκοπός των χρηματοδοτικών μέσων 
είναι να διαφυλαχθεί η αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που χορηγούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 541
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα χρηματοδοτικά μέσα επιτρέπεται να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και με 
επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

4. Τα χρηματοδοτικά μέσα επιτρέπεται να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και με 
επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού και σύμφωνα με το κεφάλαιο 
ΙΙΙ· οι επιχορηγήσεις που τυγχάνουν 
υποστήριξης δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν υπερβαίνουν το 15% των 
πιστώσεων σε κάθε τομέα σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 542
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα χρηματοδοτικά μέσα επιτρέπεται να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και με 
επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

4. Τα χρηματοδοτικά μέσα επιτρέπεται να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και με 
επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού, υπό τον όρο ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για τη βιωσιμότητα του 
έργου.

Or. pt

Τροπολογία 543
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα προγράμματα εργασιών είναι 
δυνατόν να περιέχουν πρόσθετους όρους 
ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες ανά 
τομέα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 544
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια 
προγράμματα εργασιών για κάθε τομέα. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει 
πολυετή και ετήσια προγράμματα 
εργασιών τα οποία καλύπτουν 
περισσότερους από έναν τομείς. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

1. Μετά την ολοκλήρωση των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, η
Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια 
προγράμματα εργασιών για κάθε τομέα. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει 
πολυετή και ετήσια προγράμματα 
εργασιών τα οποία καλύπτουν 
περισσότερους από έναν τομείς. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 545
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια 1. Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετή και ετήσια 
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προγράμματα εργασιών για κάθε τομέα. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει 
πολυετή και ετήσια προγράμματα 
εργασιών τα οποία καλύπτουν 
περισσότερους από έναν τομείς. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

προγράμματα εργασιών για κάθε τομέα. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει 
πολυετή και ετήσια προγράμματα 
εργασιών τα οποία καλύπτουν 
περισσότερους από έναν τομείς. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση του δικαιώματος επίβλεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να 
εγκριθούν πολυετή και ετήσια προγράμματα εργασίας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 546
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πολυετή προγράμματα εργασιών 
επανεξετάζονται τουλάχιστον στα μέσα 
της περιόδου εφαρμογής τους. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, η Επιτροπή αναθεωρεί το 
πολυετές πρόγραμμα εργασιών με 
εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

2. Τα πολυετή προγράμματα εργασιών 
επανεξετάζονται τουλάχιστον στα μέσα 
της περιόδου εφαρμογής τους. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, η Επιτροπή αναθεωρεί το 
πολυετές πρόγραμμα εργασιών με 
εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση του δικαιώματος επίβλεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να 
ισχύει η διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκρίνονται πολυετή προγράμματα
εργασιών στον τομέα των μεταφορών για 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στο μέρος I του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Εγκρίνεται πολυετές πρόγραμμα
εργασιών στον τομέα των μεταφορών για 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στο μέρος I του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 548
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκρίνονται πολυετή προγράμματα 
εργασιών στον τομέα των μεταφορών για 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στο μέρος I του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Εγκρίνονται πολυετή προγράμματα 
εργασιών στον τομέα των μεταφορών για 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στο μέρος I του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού
στα οποία το ποσοστό των κονδυλίων που 
κατανέμονται σε λιγότερο ρυπογόνους 
τρόπους μεταφορών αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 85% του συνολικού 
προϋπολογισμού για τις μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διευκρίνιση για λόγους συνεκτικότητας με τη δέσμευση της ΕΕ, όπως αναφέρεται στη 
Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 60% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020.
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Τροπολογία 549
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκρίνονται πολυετή προγράμματα 
εργασιών στον τομέα των μεταφορών για 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στο μέρος I του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Εγκρίνονται πολυετή προγράμματα 
εργασιών στον τομέα των μεταφορών για 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στο μέρος I του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού
στα οποία το ποσοστό των κονδυλίων που 
κατανέμονται σε λιγότερο ρυπογόνους 
τρόπους μεταφορών αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στο 85% του συνολικού 
προϋπολογισμού για τις μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020. Αυτός είναι επίσης ένας από τους βασικούς στόχους της 
Λευκής Βίβλου του 2011 και πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη ΔΣΕ.

Τροπολογία 550
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκρίνεται πολυετές πρόγραμμα εργασιών 
στον τομέα των μεταφορών για τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που αναφέρονται 
στο μέρος I του παραρτήματος του 
παρόντος κανονισμού.

Εγκρίνεται πολυετές πρόγραμμα εργασιών 
στον τομέα των μεταφορών για:

- τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
αναφέρονται στο μέρος I του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

- τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
διευκολύνουν την υλοποίηση του 
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κεντρικού δικτύου και των διαδρόμων 
του κεντρικού δικτύου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου έχουν μεγάλη σημασία για το νέο δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων και για έργα που δεν 
περιγράφονται στο παράρτημα Ι, ασφαλώς υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα 
υποστηρίζουν την υλοποίηση του κεντρικού δικτύου ή των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου.

Τροπολογία 551
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ύψος της συνολικής χρηματοδοτικής 
στήριξης κυμαίνεται μεταξύ 80 % και 85 
% των δημοσιονομικών πόρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Το ύψος της συνολικής χρηματοδοτικής 
στήριξης κυμαίνεται στο 55% των 
δημοσιονομικών πόρων που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 552
Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ύψος της συνολικής χρηματοδοτικής 
στήριξης κυμαίνεται μεταξύ 80 % και 85 
% των δημοσιονομικών πόρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Το ύψος της συνολικής χρηματοδοτικής 
στήριξης κυμαίνεται μεταξύ 50% και 55%
των δημοσιονομικών πόρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο α).

Or. en
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Τροπολογία 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έργα που αναφέρονται στο μέρος Ι του 
παραρτήματος δεν είναι δεσμευτικά για 
τις αποφάσεις προγραμματισμού των 
κρατών μελών. Η απόφαση για την 
υλοποίηση αυτών των έργων εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και 
εξαρτάται από τις δυνατότητες δημόσιας 
χρηματοδότησης και την 
κοινωνικοοικονομική τους βιωσιμότητα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του κανονισμού (ΕΕ) XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει ότι δεν απαιτείται από τα κράτη μέλη να υλοποιούν έργα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο προκαθορισμένων έργων του παραρτήματος Ι εάν αποδειχθούν 
μη βιώσιμα από οικονομικής άποψης. Πολλά από αυτά τα έργα βρίσκονται ακόμη στη φάση 
σχεδιασμού και η παρούσα τροπολογία επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη κατά την 
υλοποίηση τα δημόσια οικονομικά τους.

Τροπολογία 554
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στα πολυετή προγράμματα εργασιών 
στον τομέα της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών προβλέπεται ο 
στρατηγικός προσανατολισμός των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος και ενδέχεται να 

4. Στα πολυετή προγράμματα εργασιών 
στον τομέα της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών προβλέπεται ο 
στρατηγικός προσανατολισμός των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος.
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περιλαμβάνονται ειδικά έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Or. pt

Τροπολογία 555
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ανά τομέα ετήσια προγράμματα 
εργασιών, για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες, εκδίδονται για 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν 
περιλαμβάνονται στα πολυετή 
προγράμματα.

5. Τα ανά τομέα ετήσια προγράμματα 
εργασιών, για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες, εκδίδονται για 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν 
περιλαμβάνονται στα πολυετή 
προγράμματα τηρώντας παράλληλα στον 
τομέα των μεταφορών την πρόβλεψη 
κατανομής του 85% τουλάχιστον των 
διαθέσιμων κονδυλίων σε λιγότερο 
ρυπογόνους τρόπους μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα ετήσια προγράμματα εργασιών αξίζει να υπάρχει η ίδια συνοχή όσον αφορά την κατανομή 
ποσοστού των κονδυλίων στον τομέα των μεταφορών σε λιγότερο ρυπογόνους τρόπους 
μεταφορών, όπως προβλέπεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών.

Τροπολογία 556
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εκδίδει ετησίως έναν 
πίνακα αποτελεσμάτων που απεικονίζει 
την πρόοδο όλων των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στη 
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ΔΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 557
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 1, κατά την 
εκπόνηση των πολυετών και των ετήσιων 
προγραμμάτων ανά τομέα καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις που προβλέπονται:

6. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 1, κατά την 
εκπόνηση των πολυετών και των ετήσιων 
προγραμμάτων ανά τομέα καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού 
και:

Or. en

Τροπολογία 558
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 1, κατά την 
εκπόνηση των πολυετών και των ετήσιων 
προγραμμάτων ανά τομέα καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις που προβλέπονται:

6. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 1, κατά την 
εκπόνηση των πολυετών και των ετήσιων 
προγραμμάτων ανά τομέα καθορίζει τα 
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού 
και στους κανονισμούς (EΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [Κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ], (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας], ή 
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(EΕ) αριθ. XXXX/2012 [Κατευθυντήριες 
γραμμές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας]. Λαμβάνονται υπόψη οι 
εξής παράγοντες:
α) η ωριμότητα της δράσης όσον αφορά 
την ανάπτυξη και προετοιμασία του 
έργου και η βασιμότητα της 
προτεινόμενης υλοποίησης·
β) το φαινόμενο μόχλευσης της 
ενωσιακής στήριξης στις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις και η ενιαία αγορά·
γ) η ανάγκη υπερπήδησης συγκεκριμένων 
χρηματοδοτικών εμποδίων και η έλλειψη 
χρηματοδότησης από την αγορά, που 
συνδέεται με τη φύση ή τον επείγοντα 
χαρακτήρα του έργου·
δ) το κόστος και τα οφέλη, όπου 
περιλαμβάνονται οι οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και/ή οι 
λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η 
προσβασιμότητα·
ε) η διασυνοριακή διάσταση και η 
δυνατότητα περιορισμού ή τερματισμού 
της απομόνωσης κρατών μελών σε 
οποιονδήποτε τομέα.

Or. pt

Τροπολογία 559
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τις μεταφορές, στον κανονισμό 
(EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 560
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την ενέργεια, στον κανονισμό (EΕ) 
αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές 
ενέργειας]·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 561
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τις τηλεπικοινωνίες, στον 
κανονισμό (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας].

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 562
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα προγράμματα εργασιών 
συντονίζονται ώστε να αξιοποιούνται οι 
συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ 
των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας 
και των τηλεπικοινωνιών, ιδίως σε πεδία 
όπως τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, η 

7. Τα προγράμματα εργασιών 
συντονίζονται ώστε να αξιοποιούνται οι 
συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ 
των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας 
και των τηλεπικοινωνιών, ιδίως σε πεδία 
όπως τα ευφυή ενεργειακά δίκτυα, η 
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ηλεκτροκίνηση, τα ευφυή και βιώσιμα 
συστήματα μεταφορών Επιτρέπονται 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
καλύπτουν πολλούς τομείς.

ηλεκτροκίνηση (συμπεριλαμβανομένων 
των τρένων, των τραμ, των ηλεκτρικών 
ποδηλάτων και των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων), τα ευφυή και βιώσιμα 
συστήματα μεταφορών. Επιτρέπονται 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
καλύπτουν πολλούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 563
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Πράξεις κατ’εξουσιοδότηση
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 για την προσθήκη ή την 
τροποποίηση των καταλόγων του 
παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Πράξεις κατ’εξουσιοδότηση
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 για την προσθήκη ή την 
τροποποίηση των καταλόγων του 
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παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 565
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 για την προσθήκη ή την 
τροποποίηση των καταλόγων του 
παραρτήματος.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ακολουθείται απαραιτήτως η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 566
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 25 για την προσθήκη ή την 
τροποποίηση των καταλόγων του 
παραρτήματος.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 25 για την προσθήκη ή την 
τροποποίηση των καταλόγων του 
παραρτήματος και για την παράδοση του 
πολυετούς και ετήσιου προγράμματος 
εργασιών για κάθε τομέα ή για 
περισσότερους από έναν τομείς σύμφωνα 
με το άρθρο 17.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει μνεία στη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 567
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή τα 
κράτη μέλη διενεργούν, ιδίως για έργα 
στους τομείς των μεταφορών και της 
ενέργειας, τεχνική παρακολούθηση και 
οικονομικό έλεγχο των δράσεων και 
πιστοποιούν την υπόσταση και τη 
συμβατότητα των δαπανών που 
προκύπτουν για έργα ή μέρη αυτών. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη 
συμμετοχή της Επιτροπής στους 
επιτόπιους ελέγχους.

Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή τα 
κράτη μέλη διενεργούν, ιδίως για έργα 
στους τομείς των μεταφορών και της 
ενέργειας, τεχνική παρακολούθηση και 
οικονομικό έλεγχο των δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διασφαλίζουν την ανάπτυξη διαδικασιών 
διαβούλευσης και τη συμμόρφωση με τη 
συναφή νομοθεσία της ΕΕ για το 
περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, και 
πιστοποιούν την υπόσταση και τη 
συμβατότητα των δαπανών που 
προκύπτουν για έργα ή μέρη αυτών. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη 
συμμετοχή της Επιτροπής στους 
επιτόπιους ελέγχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να παρακολουθεί όλα τα στάδια και τις δεσμεύσεις που 
προβλέπονται σε κάθε δράση.

Τροπολογία 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά ιδίως τις τηλεπικοινωνίες, οι Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καταβάλλουν 
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εθνικές ρυθμιστικές αρχές καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλίζουν την απαιτούμενη ασφάλεια 
δικαίου και όρους επένδυσης που 
διευκολύνουν την υλοποίηση των 
χρηματοδοτούμενων από την Ένωση 
έργων βάσει του παρόντος κανονισμού.

επίσης κάθε προσπάθεια προκειμένου να 
διασφαλίζουν την απαιτούμενη ασφάλεια 
δικαίου και όρους επένδυσης που 
διευκολύνουν την υλοποίηση των 
χρηματοδοτούμενων από την Ένωση 
έργων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. pt

Τροπολογία 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν συνεχώς την 
Επιτροπή, εάν είναι δυνατόν μέσω των 
διαδραστικών συστημάτων γεωγραφικών 
και τεχνικών πληροφοριών, το οποίο στην 
περίπτωση του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών είναι το TENtec, σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται στην 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και με τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται προς το σκοπό αυτό, 
καθώς και για το ύψος χρηματοδότησης 
προς επίτευξη στόχων σχετικών με την 
κλιματική αλλαγή.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν συνεχώς την 
Επιτροπή, εάν είναι δυνατόν μέσω των 
διαδραστικών συστημάτων γεωγραφικών 
και τεχνικών πληροφοριών, το οποίο στην 
περίπτωση του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών είναι το TENtec, σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται στην 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και με τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται προς το σκοπό αυτό, 
καθώς και για το ύψος χρηματοδότησης 
προς επίτευξη στόχων σχετικών με την 
κλιματική αλλαγή. Το TENtec είναι 
εύκολα προσβάσιμο από το κοινό. 
Περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες 
ανά έργο σχετικά με τη μορφή και το 
ποσό συγχρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς 
και σχετικά με την πρόοδο κάθε έργου.

Or. en

Τροπολογία 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν συνεχώς την 
Επιτροπή, εάν είναι δυνατόν μέσω των 
διαδραστικών συστημάτων γεωγραφικών 
και τεχνικών πληροφοριών, το οποίο στην 
περίπτωση του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών είναι το TENtec, σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται στην 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και με τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται προς το σκοπό αυτό, 
καθώς και για το ύψος χρηματοδότησης 
προς επίτευξη στόχων σχετικών με την 
κλιματική αλλαγή.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την 
Επιτροπή, εάν είναι δυνατόν μέσω των 
διαδραστικών συστημάτων γεωγραφικών 
και τεχνικών πληροφοριών, το οποίο στην 
περίπτωση του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών είναι το TENtec, σχετικά με 
την πρόοδο που σημειώνεται στην 
υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και με τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται προς το σκοπό αυτό, 
καθώς και για το ύψος χρηματοδότησης 
προς επίτευξη στόχων σχετικών με την 
κλιματική αλλαγή.

Or. pt

Τροπολογία 571
Franck Proust

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται μόνον για δράσεις 
σύμφωνες με την νομοθεσία και τις 
αντίστοιχες πολιτικές της Ένωσης.

Χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού χορηγείται μόνον για δράσεις 
σύμφωνες με τις πολιτικές της Ένωσης και 
για τις οποίες οι δικαιούχοι και οι 
εκτελεστές του έργου τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της Ένωσης και του ή των 
κρατών μελών του έργου, ιδίως ως προς
το κοινωνικό, εργατικό και 
περιβαλλοντικό δίκαιο.

Or. fr

Τροπολογία 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν ένα μεγάλο έργο δεν 
ανταποκρίνεται στις γενικές αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 13α, δεν μπορεί να 
στηριχθεί με επιδότηση από τη ΔΣΕ. Η 
Επιτροπή δίνει στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος τη δυνατότητα να 
εναρμονίσει το έργο με τις ανωτέρω 
γενικές αρχές.

Or. de

Τροπολογία 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
συντονιστική επιτροπή της Διευκόλυνσης.
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
συντονιστικές επιτροπές που 
συγκροτούνται για καθέναν από τους 
τρεις τομείς της Διευκόλυνσης – υποδομές 
μεταφορών, ενέργειας και ΤΠΕ.
Πρόκειται για επιτροπές κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του συντονισμού που αναφέρεται στην τροπολογία του κ. Vlasak στο εδάφιο 3 και όσον 
αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μεταβάλλεται η έννοια του άρθρου 24. Παρέχεται 
δυνατότητα για οριζόντια εξέταση, συνοχή και πιθανές συνέργειες. Από την άλλη πλευρά, ο 
ουσιαστικός διαχωρισμός της συντονιστικής επιτροπής σε τρεις τομεακές επιτροπές συμβάλλει 
στην ακριβέστερη συνεργασία με τα εθνικά υπουργεία, δεδομένου ότι τα τελευταία εστιάζουν 
κυρίως σε έναν από αυτούς τους τομείς.
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Τροπολογία 574
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με το άρθρο 5, ισχύει η διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την 
οριζόντια εξέταση των προγραμμάτων 
εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 17 
με σκοπό να εξασφαλίζεται συνοχή και
εντοπισμός και αξιοποίηση των 
συνεργειών μεταξύ τομέων.

3. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τον 
συντονισμό των δράσεών τους, 
προκειμένου να διασφαλίζουν τη συνοχή 
και την οριζόντια εξέταση των 
προγραμμάτων εργασιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 και με σκοπό να 
εξασφαλίζεται εντοπισμός και αξιοποίηση 
των συνεργειών μεταξύ τομέων.

Or. en

Τροπολογία 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την 
οριζόντια εξέταση των προγραμμάτων 
εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 18 
με σκοπό να εξασφαλίζεται συνοχή και 
εντοπισμός και αξιοποίηση των 
συνεργειών μεταξύ τομέων.

3. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την 
οριζόντια εξέταση των προγραμμάτων 
εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 18 
με σκοπό να εξασφαλίζεται η συνοχή τους
και ο εντοπισμός, η αξιοποίηση και η 
αξιολόγηση των συνεργειών μεταξύ 
τομέων.

Or. pt

Τροπολογία 577
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Άσκηση των κατ’εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων
1. Η εξουσία έκδοσης πράξεων 
κατ’εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
20 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
3. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
20 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει λήξη της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
εν λόγω απόφαση ανάκλησης αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
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απόφαση. Η απόφαση δεν θίγει την 
εγκυρότητα καμίας από τις ήδη 
ισχύουσες κατ’εξουσιοδότηση πράξεις.
4. Μόλις εκδώσει πράξη 
κατ’εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ακολουθείται απαραιτήτως η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία.

Τροπολογία 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Άσκηση των κατ’εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων
1. Η εξουσία έκδοσης πράξεων 
κατ’εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του 
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παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
20 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
3. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
20 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει λήξη της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
εν λόγω απόφαση ανάκλησης αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Η απόφαση δεν θίγει την 
εγκυρότητα καμίας από τις ήδη 
ισχύουσες κατ’εξουσιοδότηση πράξεις.
4. Μόλις εκδώσει πράξη 
κατ’εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 579
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 20 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον
αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 20 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
επτά ετών αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά 
με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της επταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 580
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 20 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 581
Sabine Wils



AM\912706EL.doc 133/136 PE496.338v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
20 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η εξουσία που αναφέρεται στα άρθρα 5, 
17 και 20 ανατίθεται στην Επιτροπή για τη 
διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2014-2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μνεία στα σχετικά άρθρα καθώς και στην περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 582
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 20 
είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει λήξη της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
εν λόγω απόφαση ανάκλησης αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Η 
απόφαση δεν θίγει την εγκυρότητα καμίας 
από τις ήδη ισχύουσες κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεις.

3. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 είναι 
δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
επιφέρει λήξη της ανάθεσης εξουσίας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η 
εν λόγω απόφαση ανάκλησης αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Η 
απόφαση δεν θίγει την εγκυρότητα καμίας 
από τις ήδη ισχύουσες κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Or. en
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Τροπολογία 583
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τα μέσα του 2018, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων (ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις), την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και 
ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής 
των μέτρων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης 
την έκταση της απλούστευσης, την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη 
συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, 
καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για ευφυή και βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης 
συνεκτιμώνται στις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις των μέτρων που έχουν 
προηγηθεί.

1. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης με 
αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων (ως προς τα αποτελέσματα και 
τις επιπτώσεις), την αποδοτική αξιοποίηση 
των πόρων και ευρωπαϊκή προστιθεμένη 
αξία τους, προκειμένου να λάβει απόφαση 
ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής 
των μέτρων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης 
την έκταση της απλούστευσης, την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη 
συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, 
καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για ευφυή και βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης 
συνεκτιμώνται στις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις των μέτρων που έχουν 
προηγηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η υποβολή έκθεσης αξιολόγησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός της ενδιάμεσης 
περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία 584
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
συμπεράσματα αυτών των αξιολογήσεων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αποδοχή 
των συμπερασμάτων αυτών των 
αξιολογήσεων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα διαβιβάζει στο
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 585
Michael Cramer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
συμπεράσματα αυτών των αξιολογήσεων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις 
αξιολογήσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 586
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι δικαιούχοι και, κατά περίπτωση, τα 
οικεία κράτη μέλη, μεριμνούν ώστε να 
δίδεται επαρκής δημοσιότητα στην 
χορηγούμενη με βάση τον παρόντα 
κανονισμό ενίσχυση, ώστε το ευρύ κοινό 
να ενημερώνεται για τον ρόλο της Ένωσης 

1. Οι δικαιούχοι και, κατά περίπτωση, τα 
οικεία κράτη μέλη, μεριμνούν ώστε να 
δίδεται επαρκής δημοσιότητα και 
διαφάνεια στην χορηγούμενη με βάση τον 
παρόντα κανονισμό ενίσχυση, ώστε το 
ευρύ κοινό να ενημερώνεται για τον ρόλο 
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στην υλοποίηση των έργων. της Ένωσης στην υλοποίηση των έργων.

Or. en

Τροπολογία 587
Philip Bradbourn

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή οργανώνει δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα 
έργα που χρηματοδοτούνται από τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται για την 
επικοινωνία βάσει του παρόντος 
κανονισμού καλύπτει επίσης την 
επικοινωνία σχετικά με τις 
προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή οργανώνει δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα 
έργα που χρηματοδοτούνται από τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και τα αποτελέσματά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση δυνάμει του μηχανισμού αυτού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 
επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Αυτό δεν είναι σε καμία 
περίπτωση ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία και τους στόχους της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».


