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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

ιιι) Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0665/3),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0374/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες 
οικονομικής μεγέθυνσης με την 
υλοποίηση των συνεργειών μεταξύ των 

(1) Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 20201, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
ανάγκη από σύγχρονες και υψηλών 
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πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τηλεπικοινωνίες και της 
εφαρμογής τους, καθιστώντας έτσι 
αποδοτικότερη την παρέμβαση της 
Ένωσης.

επιδόσεων υποδομές που συμβάλλουν στη 
διασύνδεση και την ολοκλήρωση της 
Ένωσης και όλων των περιφερειών της, 
ιδίως στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Οι 
διασυνδέσεις αυτές πρέπει να παρέχουν 
δυνατότητα βελτίωσης της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων, των 
προϊόντων, των κεφαλαίων και των ιδεών 
και, κατά συνέπεια, να συμβάλλουν σε μια 
πιο ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία 
της αγοράς και την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.
__________________
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Περιφερειών, «Ψηφιακό Θεματολόγιο για 
την Ευρώπη» - (COM (2010) 245) 
τελικό/2. 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βασίζεται στην πρώην αιτιολογική σκέψη 2.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Η σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ)
αποσκοπεί στην επίσπευση των 
επενδύσεων στο πεδίο των διευρωπαϊκών 
δικτύων και στη μόχλευση της 
χρηματοδότησης από τον δημόσιο και 
από τον ιδιωτικό τομέα. Στην προοπτική 
αυτή, η ΔΣΕ πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα όσο το δυνατόν καλύτερης 
αξιοποίησης των συνεργιών μεταξύ των 
τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και 
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οικονομία της αγοράς σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020».

των τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας έτσι 
την αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασης της Ένωσης και παρέχοντας 
δυνατότητα βελτιστοποίησης του 
κόστους υλοποίησης.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βασίζεται στις πρώην αιτιολογικές σκέψεις 1 και 3.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 2.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 28 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών». Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 

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

τουλάχιστον κατά 60% σε σχέση με το 
1990 οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων 
από τον τομέα των μεταφορών. Όσον 
αφορά τις υποδομές, σκοπός της Λευκής 
Βίβλου είναι έως το 2030 να δημιουργηθεί 
σε επίπεδο Ένωσης ένα πλήρως 
λειτουργικό και διαλειτουργικό «κεντρικό 
δίκτυο» στο ΔΕΔ-Μ πολυτροπικών 
μεταφορών. Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι επίσης η βελτιστοποίηση των 
επιδόσεων των πολυτροπικών αλυσίδων 
εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της 
καλύτερης αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. 
Συνεπώς θέτει τους κάτωθι σχετικούς 
στόχους πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 
2030, στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 
άνω των 300 km προς άλλους μεταφοράς 
και, έως το 2050, στροφή άνω του 50%· 
έως το 2030, τριπλασιασμός του μήκους 
του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το σύστημα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Or. fr

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 για ένα 
βιώσιμο μέλλον στις μεταφορές, τονίζει ότι 
για να είναι αποτελεσματική η πολιτική 
μεταφορών απαιτείται χρηματοδοτικό 

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

πλαίσιο ανάλογο των αναδυόμενων 
προκλήσεων και ότι, προς το σκοπό αυτό, 
πρέπει να αυξηθούν οι διαθέσιμοι σήμερα 
πόροι για τις μεταφορές και την 
κινητικότητα στις διάφορες συναφείς 
θέσεις του προϋπολογισμού. Επιπλέον, 
έκρινε αναγκαία τη συγκρότηση 
μηχανισμού για το συντονισμό και τη
βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των 
διαφόρων πηγών χρηματοδότησης των 
μεταφορών και το σύνολο των 
οικονομικών μέσων και μηχανισμών που 
διατίθενται σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επισημαίνει τη σημασία εστίασης της στήριξης της Ένωσης σε έργα που 
έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Οι εισηγητές προσέθεσαν την παράγραφο ως νέα 
αιτιολογική σκέψη (βλ. τροπολογία 19).

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει, μέσω μέτρων τεχνικής 
βοήθειας, τα επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής κράτη μέλη να καταστρώσουν 
επαρκή αριθμό σχεδίων έργων, ώστε να 
δοθεί η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα 
στις εθνικές πιστώσεις από το Ταμείο 
Συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις δυσκολίες που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν ορισμένα κράτη μέλη 
όσον αφορά την τεχνική του 
εγχειρήματος, καθώς και την ισόρροπη 
γεωγραφική κατανομή των διαφόρων 
έργων.
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Or. fr

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επειδή η 'Europeana' εντάσσεται στη μορφή των δημόσιων υπηρεσιών που καλούνται να 
λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση, μέσω του παρόντος κανονισμού, και μέχρι ποσοστού 
χρηματοδότησης 100%, καλό είναι να γίνεται αναφορά στην πτυχή αυτή.
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Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα χρηματοδοτικά μέσα που πρέπει 
να εφαρμοσθούν με βάση τον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να πληρούν τους 
κανόνες του Τίτλου VIII του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] και της 
κατ’εξουσιοδότηση πράξης, καθώς και 
τους κανόνες βέλτιστης πρακτικής που 
ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα.

διαγράφεται

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 18.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή δεσμεύθηκε, 
στην ανακοίνωσή της στις 19 Νοεμβρίου 
2009 για τις συμπράξεις 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ΣΔΙΤ στη 
χρηματοδότηση, με τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής των υπαρχόντων 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 13.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Ο μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων 
με βάση τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
μπορεί να προέλθει από τις αγορές και 
ρυθμιστικά μέτρα, αλλά το πρόβλημα της 
χρηματοδότησης καθιστά αναγκαία τη 
δημόσια παρέμβαση και τη συνδρομή της 
Ένωσης με επιχορηγήσεις και καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 



PE491.110v02-00 14/74 PR\909973EL.doc

EL

κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 14.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34 α) Για τη βελτιστοποίηση της 
αξιοποίησης του προϋπολογισμού της 
Ένωσης υπό μορφή επιχορηγήσεων, 
αυτές πρέπει να προορίζονται για έργα 
που παράγουν λίγα ή καθόλου έσοδα.

Or. fr

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 10.

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35 α) Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για να ικανοποιηθούν 
ειδικές ανάγκες της αγοράς, σύμφωνα με 
τους στόχους της ΔΣΕ, και να μην 
παραγκωνισθεί η ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Πριν αποφασισθεί η 
αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων, η 
Επιτροπή πρέπει να προβεί σε εκ των 
προτέρων αξιολόγησή τους, προκειμένου 
να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχει 
κατάσταση μη βέλτιστης επένδυσης και 
ότι το μέσο δεν θα δημιουργήσει 
στρεβλώσεις στην αγορά. Εξάλλου, το 
έργο που χρηματοδοτείται μέσω 
καινοτόμου χρηματοδοτικού μέσου 
πρέπει να έχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, να ανταποκρίνεται στους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να 
δημιουργεί μόχλευση στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, να αποτρέπει οιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και η 
βιωσιμότητά του πρέπει να βασίζεται στα 
έσοδα.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 11.
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Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 14.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» πρέπει να προταθούν 
χρηματοδοτικά μέσα για να προωθηθεί η 
ουσιαστική συμμετοχή των ιδιωτών 
επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στις επενδύσεις σε υποδομές.
Τα χρηματοδοτικά μέσα, για να είναι 
επαρκώς ελκυστικά για τον ιδιωτικό τομέα, 
πρέπει να σχεδιάζονται και να 
εφαρμόζονται με τη δέουσα απλούστευση 
και μείωση του διοικητικού φόρτου και, 
ταυτόχρονα, με κάποια ευελιξία, δηλαδή 
να καλύπτονται με ευέλικτο τρόπο οι 

(37) Στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» πρέπει να προταθούν 
χρηματοδοτικά μέσα για να προωθηθεί η 
ουσιαστική συμμετοχή των ιδιωτών 
επενδυτών και των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στις επενδύσεις σε υποδομές,
δημιουργώντας έτσι φαινόμενο
μόχλευσης στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό. Τα χρηματοδοτικά μέσα, 
για να είναι επαρκώς ελκυστικά για τον 
ιδιωτικό τομέα, πρέπει να σχεδιάζονται και 
να εφαρμόζονται με τη δέουσα 
απλούστευση και μείωση του διοικητικού 
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χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουν 
διαπιστωθεί. Ο σχεδιασμός αυτών των 
μέσων πρέπει να στηριχθεί στην πείρα που 
αποκτήθηκε από την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
20072013, όπως ο μηχανισμός δανειακών 
εγγυήσεων για τα έργα ΔΕΔ-Μ, η 
χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενέργεια, την 
Αλλαγή του Κλίματος και τις Υποδομές με 
ορίζοντα το 2020 (Ταμείο Marguerite).

φόρτου και, ταυτόχρονα, με κάποια 
ευελιξία, δηλαδή να καλύπτονται με 
ευέλικτο τρόπο οι χρηματοδοτικές ανάγκες 
που έχουν διαπιστωθεί. Ο σχεδιασμός 
αυτών των μέσων πρέπει να στηριχθεί 
στην πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων 
βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 20072013, όπως ο μηχανισμός 
δανειακών εγγυήσεων για τα έργα ΔΕΔ-Μ, 
η χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενέργεια, την 
Αλλαγή του Κλίματος και τις Υποδομές με 
ορίζοντα το 2020 (Ταμείο Marguerite) και 
η πιλοτική φάση των υποχρεωτικών 
δανείων που προορίζονται για 
χρηματοδότηση του προγράμματος.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Τα υποχρεωτικά δάνεια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων (project bonds) θα 
διέλθουν το 2012 και 2013 μια πιλοτική φάση. Αφενός θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης και θα παρέχουν δυνατότητες προσαρμογής του 
μέσου με σκοπό την υλοποίησή του στο πλαίσιο της ΔΣΕ. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να υπάρξει 
σχετική αναφορά, καθόσον η εν λόγω πιλοτική φάση θα προσθέσει την ευρωπαϊκή εμπειρία που 
έχει αποκτηθεί τον τομέα των χρηματοδοτικών μέσων που προορίζονται αποκλειστικά για τις 
υποδομές.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα περισσότερα χρηματοδοτικά 
μέσα πρέπει να είναι κοινά για όλους τους 
τομείς, ενδέχεται όμως ορισμένα από 
αυτά να εξειδικευθούν σε μεμονωμένους 
τομείς. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
κρίνουν ότι, ενώ η χρηματοδοτική 
στήριξη της ευρυζωνικότητας θα 
προέλθει κυρίως από χρηματοδοτικά 
μέσα, το ύψος των ενωσιακών 
δημοσιονομικών πόρων που απαιτούνται 

διαγράφεται
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για τα χρηματοδοτικά μέσα για τις 
μεταφορές και την ενέργεια δεν πρέπει να 
υπερβεί τα 2 και 1 δισεκατ. ευρώ, 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
πρέπει να εφαρμοσθούν με βάση τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να πληρούν 
τους κανόνες του Τίτλου VIII του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός] και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, καθώς και τους 
κανόνες βέλτιστης πρακτικής που 
ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα.
__________________
1 COM(2011) XXX, Ένα πλαίσιο για τη 
νέα γενιά χρηματοδοτικών μέσων.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της πρότασης της Επιτροπής με πιο λογικό και 
κατανοητό τρόπο. Βλέπε τροπολογία 9.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42 α) λαμβανομένων υπόψη των 
περιορισμένων διαθέσιμων πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, είναι αναγκαία η 
συγκέντρωση των επενδύσεων σε έργα με 
την υψηλότερη δυνατή ευρωπαϊκή 
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προστιθέμενη αξία, ώστε να επιτευχθεί το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Επομένως, 
στον τομέα των μεταφορών, η στήριξη 
πρέπει να εστιασθεί στο κεντρικό δίκτυο 
(συγκεκριμένα στους κεντρικούς 
διαδρόμους του δικτύου) και σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος όσον αφορά τα 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. 
Στον τομέα της ενέργειας, η 
χρηματοδοτική ενίσχυση πρέπει να
εστιαστεί στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 
διασφαλίζοντας την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προσελκύοντας ιδιωτικές 
επενδύσεις. Στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, η χρηματοδοτική 
ενίσχυση πρέπει κατά κύριο λόγο να 
εστιαστεί σε έργα που θα δημιουργήσουν 
ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπου 
περιλαμβάνεται και η δημιουργία 
ευρωπαϊκής υποδομής ψηφιακών 
υπηρεσιών, που με τη σειρά τους θα 
δώσουν ώθηση στις επενδύσεις για την 
ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 6 στην αιτιολογική σκέψη 11. Η συγκέντρωση πόρων σε έργα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας πρέπει να εφαρμοστεί στους τρεις τομείς.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42 β) Στον τομέα της ενέργειας, 
σημαντικό τμήμα του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού πρέπει να χορηγηθεί υπό 
μορφή χρηματοδοτικών μέσων. Τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών πρέπει να θεωρούνται 
επιλέξιμα για χορήγηση χρηματοδοτικής 
στήριξης από πλευράς Ένωσης, υπό 
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μορφή επιχορηγήσεων για γενικές 
υπηρεσίες και οριζόντιες προτεραιότητες 
που θα περιλαμβάνουν δράσεις στήριξης, 
καθώς και υπό μορφή επιχορηγήσεων και 
προμηθειών για πλατφόρμες κομβικής 
σημασίας υπηρεσιών. Οι δράσεις στον 
τομέα της ανάπτυξης των δικτύων 
υψηλής ταχύτητας, όπου 
περιλαμβάνονται και αυτά που 
δημιουργούν ζήτηση για τέτοιου είδους 
δίκτυα, πρέπει να μπορούν να τύχουν 
χρηματοδοτικής στήριξης από την 
Ένωση υπό μορφή χρηματοδοτικών 
μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών και για να 
αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά αλλά και για την πλέον οικονομικά επωφελή αξιοποίηση 
με το μέγιστο δυνατό φαινόμενο μόχλευσης των κονδυλίων της ΕΕ, η χρηματοδοτική στήριξη 
πρέπει, σε μεγάλο βαθμό, να βασιστεί σε χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θέμα Θέμα και πεδίο εφαρμογής

Or. fr

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και καθορίζει τους όρους, τις μεθόδους και 
τις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης από την 
Ένωση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς 
και τους πόρους που διατίθενται στο 
πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού 
πλαισίου για την περίοδο 2014 - 2020 και 
τα μέσα για τη διαχείρισή τους, ώστε να 
υποστηριχθούν έργα υποδομών κοινού 
ενδιαφέροντος στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να αναφερθεί 
ρητά η σύνδεσή του με το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020, καθώς και ο ρόλος του 
στον καθορισμό του προϋπολογισμού που προορίζεται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, στους τομείς 
των μεταφορών, της ενέργειας και των TIC.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) ως «γειτονική χώρα» νοείται κάθε
χώρα που καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, καθώς 
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και τη στρατηγική εταιρική σχέση, την 
πολιτική διεύρυνσης, τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο και την Ευρωπαϊκή 
Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενδυνάμωσης της νομικής σαφήνειας του κειμένου, καλό είναι να αποσαφηνιστούν 
οι έννοιες ευθυγραμμίζοντας τον ορισμό με αυτόν που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα ΔΕΔ-Μ.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) ως "τρίτες χώρες" νοούνται όλες οι 
γειτονικές χώρες καθώς και οι χώρες με 
τις οποίες η Ένωση μπορεί να 
συνεργαστεί για την επίτευξη των στόχων 
του παρόντος κανονισμού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενδυνάμωσης της νομικής σαφήνειας του κειμένου, καλό είναι να αποσαφηνιστούν 
οι έννοιες ευθυγραμμίζοντας τον ορισμό με αυτόν που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα ΔΕΔ-Μ.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως «μελέτες» νοούνται οι 
δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για 
την προετοιμασία της υλοποίησης έργου, 
όπως οι προμελέτες, οι μελέτες 
σκοπιμότητας, αξιολόγησης και 
επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών υπό μορφή λογισμικού, καθώς και 

(4) Ως «μελέτες» νοούνται οι 
δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για 
την προετοιμασία της υλοποίησης έργου,
όπως οι προμελέτες, η χαρτογράφηση, οι 
μελέτες σκοπιμότητας, αξιολόγησης και 
επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων 
μελετών υπό μορφή λογισμικού, καθώς και 
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κάθε άλλο μέτρο τεχνικής υποστήριξης, 
όπου συγκαταλέγονται δράσεις 
προγενέστερες των εργασιών για τον 
καθορισμό και την ανάπτυξη του έργου και 
η λήψη απόφασης σχετικά με τη 
χρηματοδότησή του, όπως η αποτύπωση
των σχετικών τοποθεσιών και η 
προετοιμασία της δέσμης χρηματοδότησης.

κάθε άλλο μέτρο τεχνικής υποστήριξης, 
όπου συγκαταλέγονται δράσεις 
προγενέστερες των εργασιών για τον 
καθορισμό και την ανάπτυξη του έργου και 
η λήψη απόφασης σχετικά με τη 
χρηματοδότησή του, όπως η αποτύπωση 
των σχετικών τοποθεσιών και η 
προετοιμασία της δέσμης χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χαρτογράφηση και ειδικότερα η ευρυζωνική χαρτογράφηση πρέπει να περιληφθεί στον 
ορισμό της έννοιας «μελέτες» που χρηματοδοτούνται από τις εν λόγω επιχορηγήσεις.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Ως «υποστηρικτικές δράσεις 
προγράμματος» νοούνται όλα τα 
συνοδευτικά μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και οι 
εξειδικευμένες ανά τομέα κατευθυντήριες 
γραμμές, όπως υπηρεσίες (ιδίως τεχνική 
και βοήθεια χρηματοοικονομικής 
μηχανικής), και δραστηριότητες 
προπαρασκευής, σκοπιμότητας, 
συντονισμού, παρακολούθησης, ελέγχου, 
οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι 
οποίες απαιτούνται για τη διευκόλυνση 
των έργων κοινής ωφελείας και κυρίως 
στις χώρες συνοχής, με σκοπό τη 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού ή από τις 
χρηματαγορές, είτε άμεσα για τη 
διαχείριση της Διευκόλυνσης και την 
επίτευξη των στόχων της, και 
συγκεκριμένα μελέτες, συνεδριάσεις, 
πληροφορίες, χαρτογράφηση υποδομών, 
ενέργειες αδελφοποίησης, διάδοση, 
δράσεις ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας 
και συντονισμένες δράσεις, δαπάνες 
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συνδεόμενες με δίκτυα ΤΠ εστιασμένα 
στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τη Διευκόλυνση, μαζί με όλες τις λοιπές 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που αναλαμβάνονται από την 
Επιτροπή, που ενδέχεται να απαιτηθούν 
για τη διαχείριση της Διευκόλυνσης ή την 
υλοποίηση κατευθυντηρίων γραμμών 
ειδικών για τον τομέα.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία επί του άρθρου 5, παράγραφος 2. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση 
του προϋπολογισμού που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να 
επαναπροσδιοριστούν οι δράσεις στήριξης του προγράμματος και να μνημονεύεται ρητά ο 
ρόλος της Επιτροπής.

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ως «δράση» νοείται κάθε 
δραστηριότητα που είναι αναγκαία για την 
υλοποίηση έργου κοινού ενδιαφέροντος 
και αυτοτελής χρηματοδοτικά, τεχνικά ή
χρονικά.

(6) Ως «δράση» νοείται κάθε 
δραστηριότητα που είναι αναγκαία για την 
υλοποίηση έργου κοινού ενδιαφέροντος, 
εξακριβώσιμη χρηματοδοτικά, τεχνικά κι 
απεριόριστη χρονικά.

Or. fr

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ως «φορέας υλοποίησης» νοείται 
δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας 
που έχει ορισθεί να υλοποιήσει τη δράση 
από δικαιούχο, εφόσον ο δικαιούχος είναι 
κράτος μέλος ή διεθνής οργανισμός. Ο 
δικαιούχος αποφασίζει με δική του ευθύνη 

(9) Ως «φορέας υλοποίησης» νοείται 
δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας 
που έχει ορισθεί να υλοποιήσει τη δράση 
από δικαιούχο, εφόσον ο δικαιούχος είναι 
κράτος μέλος ή διεθνής οργανισμός. Ο 
δικαιούχος αποφασίζει με δική του ευθύνη 
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για τον ορισμό του φορέα υλοποίησης και, 
εάν απαιτείται η ανάθεση με δημόσια 
σύμβαση, τηρεί τους εφαρμοστέους 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

για τον ορισμό του φορέα υλοποίησης και, 
εάν απαιτείται η ανάθεση με δημόσια 
σύμβαση, τηρεί τους εφαρμοστέους 
κανόνες της Ένωσης περί δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Ως "ολικό δίκτυο" νοούνται οι 
μεταφορικές υποδομές που 
καταγράφονται στο κεφάλαιο ΙΙ του 
κανονισμού (ΕE) n°XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Μ]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενδυνάμωσης της νομικής σαφήνειας του κειμένου, καλό είναι να αποσαφηνιστούν 
οι έννοιες ευθυγραμμίζοντας τον ορισμό με αυτόν που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τα ΔΕΔ-Μ.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» στις 
μεταφορές, νοείται φυσικό και/ή 

λειτουργικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει 
διακοπή του συστήματος
και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια 
των ροών μεγάλων αποστάσεων και το 
οποίο μπορεί να αρθεί.
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καμπυλότητας, εύρους τροχιάς. Η ανάγκη 
αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών δεν 
θεωρείται σημείο συμφόρησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα συμφόρησης που σχετίζονται με τα σημεία συμφόρησης δεν περιορίζονται μόνο 
στον σιδηροδρομικό τομέα, ούτε σε εμπόδια φυσικής φύσεως. Εξάλλου, τα προβλήματα αυτά 
μπορούν να επιλυθούν όχι μόνο με τη δημιουργία νέων υποδομών αλλά και με τον σημαντικό 
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών. Συνεπώς, ο ορισμός πρέπει να διευρυνθεί ακόμη 
περισσότερο επειδή το κριτήριο αυτό επιφέρει συμπληρωματική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Ως "συνέργιες μεταξύ των 
τομέων" νοείται η ύπαρξη παρεμφερών ή 
συμπληρωματικών συμφερόντων και 
στόχων μεταξύ δράσεων που 
αναλαμβάνονται σε τουλάχιστον δύο από 
τους τρεις τομείς που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό (μεταφορές, ενέργεια 
και τηλεπικοινωνίες) που επιτρέπουν 
βελτιστοποίηση του κόστους και/ή των 
αποτελεσμάτων λόγω της κοινής 
αξιοποίησης των χρηματοδοτικών, 
τεχνικών και/ή ανθρωπίνων μέσων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια από τις βασικές καινοτομίες του μηχανισμού για τη διασύνδεση στην Ευρώπη έγκειται στη 
δημιουργία ενός κοινού μέσου χρηματοδότησης των τριών τομέων - των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών - που επί του παρόντος χρηματοδοτούνται με πιο διακριτό 
τρόπο. Ο λόγος της προτεινόμενης προσέγγισης οφείλεται στην ύπαρξη συνεργιών μεταξύ των 
τομέων, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι συνέργιες αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν 
ακόμη περισσότερο και να καθορισθούν καλύτερα καθόσον έχουν ζωτική σημασία για την 
κατανόηση της ΔΣΕ.
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Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», βασιζόμενη στην ανάπτυξη 
σύγχρονων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών 
επιδόσεων, τα οποία προσφέρουν, 
επομένως, οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση από άποψη ανταγωνιστικότητας, 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς, 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής εντός της ενιαίας αγοράς, και 
δημιουργούν περιβάλλον ευνοϊκότερο για 
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, καθώς 
συνδυάζονται τα χρηματοδοτικά μέσα και 
η άμεση στήριξη της Ένωσης. Το μέτρο 
αυτού του στόχου θα είναι το ύψος των 
δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων 
που θα διατεθούν σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των τομέων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο γενικού και 
ολοκληρωμένου στόχου (Βλέπε τροπολογίες 32 και 35).

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Αύξηση της αποδοτικότητας των 
μέσων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού. Η υλοποίηση του 
στόχου αυτού θα επιτευχθεί με την 
συνειδητοποίηση των οικονομιών 
κλίμακας που επιτυγχάνει η Επιτροπή σε 
χρηματοδοτικό, τεχνικό και ανθρώπινο 
επίπεδο όσον αφορά τη διαχείριση του 
μηχανισμού και, κατά περίπτωση, από 
τον συνολικό αριθμό των έργων που 
υλοποιούνται με την αξιοποίηση των 
συνεργιών μεταξύ των τομέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καθόσον η ιδέα είναι να προωθηθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, η 
αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών βρίσκεται πίσω από τον παρόντα κανονισμό.. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητη η ενσωμάτωσή της στους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέραν των γενικών στόχων που 
καθορίζονται στο άρθρο 3, η Διευκόλυνση 

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

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
συμβάλει στην επίτευξη των κάτωθι 
ειδικών ανά τομέα στόχων:

Or. en

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ποτάμιες μεταφορές θα συμμετάσχουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και 
αποτελεσματικότητα των μεταφορών, ακριβώς όπως και του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) βελτιστοποίηση της ενοποίησης και 
της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς. 
Το μέτρο εκπλήρωσης του στόχου αυτού 
θα είναι ο αριθμός των εσωτερικών και 
θαλάσσιων λιμένων και αερολιμένων που 
θα συνδεθούν με το σιδηροδρομικό δίκτυο, 
καθώς και ο αριθμός των πολύτροπων 
πλατφορμών επιμελητείας και των 
θαλασσίων λεωφόρων που θα 
δημιουργηθούν·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργικότητα της 
εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποτελεί πλήρη τομεακό στόχο. (βλ. τροπ. 39).

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) βελτιστοποίηση της 
διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας 
των μέσων μεταφοράς. Η υλοποίηση του 
στόχου αυτού θα αξιολογηθεί ανάλογα με 
τον αριθμό των χιλιομέτρων που θα είναι 
εφοδιασμένα με έξυπνα συστήματα 
μεταφορών (ERTMS, SIF και ITS στον 
οδικό τομέα),από τον αριθμό των 
χιλιομέτρων των γραμμών που είναι 
προσαρμοσμένες στο ευρωπαϊκό 
ονομαστικό πρότυπο τροχιάς και τον 
βαθμό ανάπτυξης των SESAR και
VTMIS.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργικότητα της 
εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποτελεί πλήρη τομέα στόχο. Το ίδιο ισχύει και 
για την ασφάλεια των μέσων μεταφοράς εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε τους στόχους που 
αναφέρει η Λευκή Βίβλος των μεταφορών.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 

(i) υποκίνηση και δημιουργία ζήτησης για 
ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα 
με την προώθηση της διασύνδεσης και 
της διαλειτουργικότητας των εθνικών 
δημοσίων υπηρεσιών με απευθείας 
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ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 
κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρυζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 Mbps·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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διασυνοριακώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην τροπολογία 40.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

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 970.000.000 000
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:

(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 επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής,

(β) ενέργεια: 9 121 000 000 ευρώ· (β) ενέργεια: [9 121 000 000] ευρώ·

(γ) τηλεπικοινωνίες: 9 185 000 000 ευρώ. (γ) τηλεπικοινωνίες: [9 185 000 000] ευρώ.
__________________ __________________
1 Όλα τα αριθμητικά στοιχεία παρέχονται 
σε σταθερές τιμές 2011. Tα αντίστοιχα 
ποσά σε τρέχουσες τιμές, αναφέρονται στο 
νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

1 Εν αναμονή της επίτευξης συμφωνίας 
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014- 2020. Όλα τα αριθμητικά 
στοιχεία παρέχονται σε σταθερές τιμές 
2011. Tα αντίστοιχα ποσά σε τρέχουσες 
τιμές, αναφέρονται στο νομοθετικό 
δημοσιονομικό δελτίο.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. 
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for ΔΕΔ-Μ until 2020). 

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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.

2. Με αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια για 
την εκτέλεση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» καλύπτονται 
δαπάνες που αφορούν:

(α) δράσεις που προορίζονται να 
στηρίξουν προγράμματα κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως αυτά που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού·
(β) δράσεις στήριξης του προγράμματος,
όπως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 2, 
στοιχείο 5 του παρόντος κανονισμού, 
μέχρι το ύψος του 1,5%·

Τα κονδύλια είναι επίσης δυνατόν να 
καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται για να 

(γ) δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας που χρειάζεται για να 
εξασφαλισθεί η μεταβατική κατάσταση 
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εξασφαλισθεί η μεταβατική κατάσταση 
μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων 
που λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 680/2007. Εν ανάγκη, 
επιτρέπεται η εγγραφή πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό πέραν του 2020 για να 
καλυφθούν παρεμφερείς δαπάνες, ώστε 
να καταστεί δυνατή η διαχείριση 
δράσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι τα 31 Δεκεμβρίου 2020.

μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων 
που λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 680/2007.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αναδιατύπωση του κειμένου με πιο λογικό και κατανοητό 
τρόπο. Όσον αφορά το νέο στοιχείο β): για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια του παρόντος 
κανονισμού, καλό είναι να ανατρέξουμε στον ορισμό των δράσεων στήριξης του προγράμματος 
που παρέχονται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού και να μη διατυπωθεί 
νέος ορισμός. Εξάλλου, οι δράσεις στήριξης του προγράμματος πρέπει να εξασφαλίζουν ένα 
ελάχιστο μέρος του προϋπολογισμού που εγγράφεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 
Πρόκειται περί της διασφάλισης κυρίως του γεγονότος ότι η Επιτροπή θα διαθέτει επαρκή μέσα 
για την παροχή τεχνικής στήριξης των χωρών του ταμείου συνοχής.

Τροπολογία 44
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 έχει τη δυνατότητα να 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] 1 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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1 Εν αναμονή της επίτευξης συμφωνίας 
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014- 2020.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που διέπει τις μεταφορές πιστώσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταξύ 
των τομέων στο ενδιάμεσο, πρέπει να καθορίζεται με τρόπο που να διασφαλίσει αφενός την 
ευελιξία και αφετέρου τον δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός των ορίων του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Or. fr

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα προγράμματα εργασίας 
καθορίζουν τις μορφές των 
επιχορηγήσεων, των προμηθειών και των 
χρηματοδοτικών μέσων που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των 
εν λόγω δράσεων.

Or. en
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Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί 
αποκλειστικά μέσω χρηματοδοτικών 
μέσων. Το 80% 1 του συνολικού
προϋπολογισμού που προβλέπεται στον
τομέα της ενέργειας εγγράφεται υπό
μορφή χρηματοδοτικών μέσων.
__________________
1 Tο ποσοστό δίνεται με βάση τα στοιχεία 
που προτείνει η Επιτροπή

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαιτερότητας των δύο τομέων και για να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά 
αλλά και για την πλέον οικονομικά επωφελή αξιοποίηση με το μέγιστο δυνατό φαινόμενο 
μόχλευσης των κονδυλίων της ΕΕ, η χρηματοδοτική στήριξη πρέπει σε μεγάλο βαθμό να 
βασιστεί σε χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα της ενέργειας και αποκλειστικά στον τομέα της 
ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει μέρος 
της εκτέλεσης της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» στους φορείς 
που καθορίζονται στο άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. XXXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός].

2. Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει μέρος 
της εκτέλεσης της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» στους φορείς 
που καθορίζονται στο άρθρο 55 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 59
του κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[νέος δημοσιονομικός κανονισμός] και 
ιδίως στην εκτελεστική υπηρεσία ΔΕΔ-Μ
η οποία θα προσαρμοστεί στις ανάγκες 
της βέλτιστης και αποτελεσματικής 
διαχείρισης της ΔΣΕ για τους τρεις 
αυτούς τομείς.
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά αντιστοιχεί στον παλιό δημοσιονομικό κανονισμό. Για να διασφαλισθεί η συνοχή με 
τις άλλες αναφορές που περιέχει ο παρών κανονισμός στον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι 
προτιμότερο να παραπέμπουμε στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Επιπλέον, όταν αξιολογείται 
η ανάγκη ανάθεσης της εφαρμογής του προγράμματος σε εκτελεστική υπηρεσία, η επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει την εμπειρία της εκτελεστικής υπηρεσίας ΔΕΔ-Μ η οποία διαχειρίζεται επί 
του παρόντος με επιτυχία το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ.

Τροπολογία 49
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 που αντιστοιχούν στο Μέρος 1 
του Παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω του περιορισμένου των διαθέσιμων πόρων και του στόχου για την υλοποίηση του 
κεντρικού δικτύου μέχρι το 2030, καλό είναι να περιοριστεί η οικονομική συνδρομή υπό μορφή 
επιχορηγήσεων στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αστικοί κόμβοι παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του κεντρικού δικτύου και πρέπει 
να έχουν δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης υπό μορφή επιχορηγήσεων μέσω του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 51
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·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω του περιορισμένου των διαθέσιμων πόρων, καλό είναι να περιοριστεί η οικονομική 
συνδρομή υπό μορφή επιχορηγήσεων σε έργα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 52
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 
απαιτείται η προαναφερόμενη γραπτή 
συμφωνία όταν πρόκειται για έργο 
αναγκαίο για τη δημιουργία σύνδεσης με 
το δίκτυο γειτονικού κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας, το οποίο δεν διασχίζει 

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.
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όμως σύνορα.

Or. fr

Τροπολογία 53
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. fr

Τροπολογία 54
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 
στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης και 
χρηματοδοτικών μέσων ως εξής:

(α) Έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται 
στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος
του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ενεργειακές υποδομές]
είναι επιλέξιμα για ενωσιακή
χρηματοδοτική στήριξη υπό μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες·
(β) Έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται 
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στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενεργειακές υποδομές] τα οποία μέσω του 
επιχειρηματικού σχεδίου και άλλων 
αξιολογήσεων που διενεργήθησαν, ιδίως 
από τους εν δυνάμει επενδυτές ή 
πιστωτές, είναι εμπορικά βιώσιμα αλλά 
βρίσκονται ακριβώς κάτω από το όριο 
κατάταξης κινδύνου που θα επέτρεπε την 
πραγματοποίηση επένδυσης, είναι 
επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδοτική 
στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών 
μέσων για έργα·
(γ) Έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται 
στα σημεία 1(a) to (δ) και σημείο 2 του 
παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxxx/2012 [κατευθυντήριες γραμμές
για τις ενεργειακές υποδομές] είναι 
επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδοτική 
στήριξη υπό μορφή επιχορηγήσεων 
εφόσον πληρούν όλα τα κάτωθι κριτήρια:
(i) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, 
προκύπτει ότι το έργο δεν είναι εμπορικά 
βιώσιμο. Για την αξιολόγηση της 
εμπορικής βιωσιμότητας του έργου 
λαμβάνονται υπόψη η απόφαση σχετικά 
με τα κίνητρα και η αιτιολόγησή της που 
αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενεργειακές υποδομές]·
(ii) για το έργο έχει ληφθεί απόφαση για 
διασυνοριακή επιχορήγηση του κόστους 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ενεργειακές υποδομές] ή, 
για έργα που έχουν εξαιρεθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 36 της οδηγίας 2009/73/EΚ ή το 
άρθρο 17 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
714/2009, τη γνωμοδότηση από τις 
αρμόδιες εθνικές κανονιστικές αρχές και 
την υπηρεσία για την εμπορική 
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βιωσιμότητα του έργου·
(iii) η συγκεκριμένη ανάλυση κόστους-
ωφέλεια του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενεργειακές υποδομές] στοιχειοθετεί την 
ύπαρξη τουλάχιστον μιας ή περισσοτέρων 
από τις κάτωθι σημαντικές θετικές 
εξωτερικές εξελίξεις:
- έργα που προωθούν την περαιτέρω 
ενσωμάτωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς και τη διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα των δικτύων 
ηλεκτρισμού και αερίου μέσω της 
διασύνδεσης των δικτύων των κρατών 
μελών και την άρσης των εσωτερικών 
περιορισμών, μέσω της ενίσχυσης της 
διασυνοριακής ισχύος μεταφοράς σε 
σχέση με την εγκατεστημένη ικανότητα 
παραγωγής ενέργειας ή μέσω της 
κάλυψης της αυξημένης ζήτησης μεταξύ 
κρατών μελών με συσκευές διασύνδεσης 
αντίστροφης ροής για αέριο·
- έργα που ενισχύουν την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού και/ή την 
αλληλεγγύη μέσω της διαφοροποίησης 
των πηγών εφοδιασμού, με την 
εξασφάλιση αντιστοιχιών και διαδρομών, 
την αύξηση της ικανότητας 
αποθήκευσης, την πρόληψη ή τον 
περιορισμό των αναστατώσεων, την 
αποτροπή της διαρροής ανανεώσιμης 
ενέργειας λόγω έλλειψης διασυνοριακών 
συνδέσεων ή με τη μείωση ή εξάλειψη 
της ενεργειακής απομόνωσης των 
κρατών μελών, συνδέοντας τις αγορές 
αυτές με πιο διαφοροποιημένες πηγές 
εφοδιασμού και/ή την εγκατάσταση 
ενδοσυνδέσμων αντίστροφης ροής για 
αέριο·
- έργα που συμβάλλουν στην αειφόρο 
ανάπτυξη και προστασία του 
περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την 
μεταφορά ανανεώσιμου ηλεκτρισμού από 
τον τόπο παραγωγής, στα μεγάλα κέντρα 
κατανάλωσης και τους χώρους 
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αποθήκευσης·
(δ) Έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται 
στα σημεία 1(ε) του παραρτήματος ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενεργειακές υποδομές] είναι επιλέξιμα για
ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη υπό 
μορφή επιχορηγήσεων για έργα που δεν 
είναι εμπορικά βιώσιμα, σύμφωνα με το 
εδάφιο (i) του σημείου γ του παρόντος 
άρθρου και μπορούν να αποδείξουν λοτι 
συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 
θετικές εξωγενείς επιδράσεις του εδαφίου 
(iii) του σημείου γ του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the ΔΣΕ. The content of ΔΣΕ is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the ΔΣΕ budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
ΔΣΕ and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Τροπολογία 55
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. XXXX/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 
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δράση στον τομέα της ανάπτυξης 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπου 
περιλαμβάνονται και οι δράσεις που 
δημιουργούν ζήτηση για ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
οικονομική ενίσχυση υπό μορφή 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα των τηλεπικοινωνιών και για να αποτραπούν οι 
στρεβλώσεις στην αγορά καθώς και να επιτευχθεί η πλέον οικονομικά αποδοτική αξιοποίηση με 
το μέγιστο φαινόμενο μόχλευσης των κονδυλίων της ΕΕ, η χρηματοδοτική στήριξη στηρίζεται
αποκλειστικά σε χρηματοδοτικά μέσα υπό μορφή ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α Οι δράσεις υλοποίησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που έχουν συνέργιες 
μεταξύ τουλάχιστον δύο από τους τομείς 
που αναφέρονται από τη ΔΣΕ
(μεταφορές, ενέργεια και 
τηλεπικοινωνίες) και μνημονεύονται στο 
τέταρτο μέρος του παραρτήματος, 
μπορούν να επωφεληθούν ενωσιακής 
χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Ευρώπης θεσπίζει διαφορετικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρηματοδοτική 
στήριξη από πλευράς ΕΕ για κάθε τομέα, καθιστώντας δύσκολη τη χρηματοδότηση δράσης με 
ενδεχόμενες συνέργιες. Για να δοθούν περισσότερα κίνητρα σε έργα που έχουν συνέργιες μεταξύ
μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, καθιερώνεται νέα κατηγορία επιλεξιμότητας 
καθώς και νέο παράρτημα με προκαθορισμένο κατάλογο έργων.
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Τροπολογία 57
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.

Στα προγράμματα εργασιών όπως 
ορίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος 
κανονισμού, καθορίζονται οι μορφές 
επιχορήγησης που επιτρέπονται να 
διατεθούν για τη χρηματοδότηση των 
αντίστοιχων δράσεων.

Or. fr

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν είναι αναγκαίο να επιτευχθούν οι 
στόχοι συγκεκριμένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος, επιτρέπεται η συμμετοχή 
τρίτων χωρών και οντοτήτων σε δράσεις 
που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος.

4. Όταν είναι αναγκαίο να επιτευχθούν οι 
στόχοι συγκεκριμένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος και εφόσον είναι δεόντως 
αιτιολογημένη, επιτρέπεται η συμμετοχή 
τρίτων χωρών και οντοτήτων σε δράσεις 
που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως όσον αφορά 
τη διαφοροποίηση των πηγών 
εφοδιασμού και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού στον ενεργειακό τομέα.

Or. en

Τροπολογία 59
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 

Δεν επιτρέπεται να λάβουν χρηματοδότηση 
υπό μορφή επιχορηγήσεων, με βάση τον 
παρόντα κανονισμό, εκτός εάν αυτό είναι 
απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι 
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ενδιαφέροντος. συγκεκριμένου έργου κοινού 
ενδιαφέροντος και αφού διαπιστωθεί η 
αδυναμία στήριξης της δράσης με άλλες 
μορφές χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της ΔΣΕ ή από 
άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω των περιορισμένων πόρων, σκόπιμο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 
χρηματοδοτική συνδρομή υπό μορφή επιχορηγήσεων προς τα έργα που υλοποιούνται στην 
Ένωση.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν είναι αναγκαίο να εφαρμοσθούν 
αποτελεσματικότερα σχετικές δράσεις 
που συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος σε τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τους κανονισμούς (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ], (EΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές] και 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας], η χρηματοδότηση βάσει 
του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να 
ομαδοποιείται με τη χρηματοδότηση 
βάσει άλλων κανονισμών της Ένωσης. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, με εκτελεστική 
πράξη, ενιαία δέσμη κανόνων εφαρμογής.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αντιστρατεύεται τον κανόνα που ορίζουν οι συνθήκες, σύμφωνα με την οποία, 
δεν μπορούν στο ίδιο έργο να προστίθενται δύο μορφές ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων.
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Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα 
εργασιών μπορούν να προβλέπουν 
πρόσθετους ειδικούς κανόνες υποβολής 
προτάσεων.

6. Τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα 
εργασιών όπως ορίζονται στο άρθρο 17 
του παρόντος κανονισμού, μπορούν να 
προβλέπουν πρόσθετους ειδικούς κανόνες 
υποβολής προτάσεων.

Or. fr

Τροπολογία 62
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 αλλά 
και για δράσεις που ενισχύουν τη 
διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων·

Or. xm

Αιτιολόγηση

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 63
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 θαλάσσιων και εσωτερικών
λιμενικών και πολυτροπικών πλατφορμών: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 20% του επιλέξιμου 
κόστους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω περιορισμού των πόρων, σκόπιμο είναι η χρηματοδοτική στήριξη υπό μορφή 
επιχορηγήσεων να περιορισθεί σε έργα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) βελτίωση της προσβασιμότητας των 
μεταφορικών υποδομών για τα άτομα με 
περιορισμένη κινητικότητα: το ποσό 
χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης 
δεν υπερβαίνει το 10%.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την υλοποίηση του στόχου της ανάπτυξης χωρίς περιορισμούς που μνημονεύεται στο άρθρο 
3, στοιχςίο (α) του παρόντος κανονισμού, πρέπει να προωθηθούν δράσεις που αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα στις μεταφορικές 
υποδομές.

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i
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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), 
που περιλαμβάνει ταυτόχρονα τον 
εξοπλισμό εδάφους και τον 
αερομεταφερόμενο εξοπλισμό, τα 
συστήματα ποτάμιας ενημέρωσης (SIF) 
και τα συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας των σκαφών και σχετικής 
πληροφόρησης (VTMIS): το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
50% του επιλέξιμου κόστους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα έξυπνα συστήματα μεταφορών παίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Πρέπει συνεπώς να αξιοποιηθούν 
περισσότερο, ιδίως όσον αφορά τον ποτάμιο και θαλάσσιο τομέα.

Τροπολογία 66
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 των 
επίγειων στοιχείων του SESAR: το ποσό 
της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει 
το 20% του επιλέξιμου κόστους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα εναέρια συστήματα που συνδέονται με την υλοποίηση του SESAR μπορούν να λάβουν 
επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά. Συνεπώς, σκόπιμο είναι η δημόσια χρηματοδοτική 
στήριξη να περιοριστεί στα επίγεια στοιχεία.
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Τροπολογία 67
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 και το 30% του 
επιλέξιμου κόστους των εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 68
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 60 % 
κατ’ανώτατο όριο για δράσεις οι οποίες 
βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία των 
στοιχείων (γ) και (δ) του άρθρου 7, 
παράγραφος 3, παρέχουν υψηλή ασφάλεια 
εφοδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας ή ΕΕ, 
ή ενισχύουν την αλληλεγγύη της Ένωσης
και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη 
και την προστασία του περιβάλλοντος

Or. en

Τροπολογία 69
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·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 70
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 
επιτρέπεται να αυξάνονται κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα 
ποσοστά που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 έως 4 για τις κάτωθι 
δράσεις:

α) κάθε δράση που παρουσιάζει συνέργιες 
μεταξύ τουλάχιστον δύο τομέων που 
προβλέπονται στη ΔΣΕ (μεταφορές, 
ενέργεια και τηλεπικοινωνίες). Το ποσό 
της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης 
προέρχεται από εισφορές από τους τομείς 
που προβλέπονται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, αναλόγως της βαρύτητας 
κάθε τομέα στη δράση.
β) κάθε δράση που συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές 
ή μείωσης των εκπομπών θερμοκηπικών 
αερίων. 

Η εν λόγω αύξηση δεν εφαρμόζεται για τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.

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.
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Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των κριτηρίων για τη χορήγηση του επιπλέον 
10% στο ποσοστό συγχρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή και τις «δράσεις συνέργιας». 
Καθορίζει επίσης ότι η χρηματοδοτική στήριξη για συνέργιες θα προέρχεται από τους 
χρηματοδοτικούς φακέλους καθενός από τους εμπλεκόμενους τομείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δίκαιη διατομεακή κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία 71
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. fr

Τροπολογία 72
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 η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν 
τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στις δυσκολίες που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν ορισμένα 
κράτη μέλη όσον αφορά τον σχεδιασμό 
του έργου, καθώς και την ισόρροπη 
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γεωγραφική κατανομή διαφόρων έργων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ενδεικτικό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Συνοχής για έργα που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΟΔΕ θα δώσει τη δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες χώρες να 
συμμετάσχουν πλήρως στα ΔΕΔ-Μ.. Στο πλαίσιο μιας κεντρικής διαχείρισης και της 
ανταγωνιστικότητας των έργων, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι χώρες του Ταμείου 
Συνοχής να λάβουν τη δέουσα τεχνική βοήθεια και τα επιλεγμένα έργα να είναι γεωγραφικά 
ισορροπημένα.

Τροπολογία 73
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
θαλάσσιους και εσωτερικούς ποτάμιους
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών·

Or. fr

Τροπολογία 74
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 (SIF, ITS στον οδικό τομέα, 
VTMIS και SESAR).

Or. fr

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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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 ενωσιακής 
ενίσχυσης.

1. Η Επιτροπή ακυρώνει, εξαιρουμένων 
δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, το 
ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε για 
μελέτες οι οποίες δεν άρχισαν εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία έναρξης της 
δράσης που καθορίζεται στους όρους 
χορήγησης της το ποσό της ενωσιακής 
ενίσχυσης και στα δύο έτη από την 
ημερομηνία αυτή για όλες τις υπόλοιπες 
δράσεις που μπορούν να λάβουν 
χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 76
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.

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, εκτός αν αυτό 
οφείλεται σε δεόντως αιτιολογημένη 
ανωτέρα βία.

Or. fr

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προτού η Επιτροπή λάβει οιαδήποτε 
από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις 

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

παραγράφους 1, 2 και 3, εξετάζει τη 
συγκεκριμένη περίπτωση και ενημερώνει 
τους δικαιούχους, ώστε να υποβάλουν 
ενδεχομένως τις παρατηρήσεις τους εντός 
τακτής προθεσμίας. Κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το σύνολο των αποφάσεων 
που ελήφθησαν κατά την έγκριση των 
ετήσιων προγραμμάτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 17.

Or. fr

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επιτρέπεται να περιλαμβάνουν ειδικούς 
όρους όπως ο τόπος εκτέλεσης 
δραστηριοτήτων που αφορά η σύμβαση, 
εφόσον αυτό αιτιολογείται δεόντως από 
τους στόχους των δράσεων και με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί οι ειδικοί όροι δεν 
παραβιάζουν τις αρχές περί δημοσίων 
συμβάσεων·

(α) επιτρέπεται να περιλαμβάνουν ειδικούς 
όρους όπως ο τόπος εκτέλεσης
δραστηριοτήτων που αφορά η σύμβαση, 
εφόσον αυτό αιτιολογείται δεόντως από 
τους στόχους των δράσεων και με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί οι ειδικοί όροι δεν 
παραβιάζουν τις αρχές της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιτρέπεται η χρήση χρηματοδοτικών 
μέσων που συστήνονται σύμφωνα με τον 
VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός 2012], ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις 
οντότητες που εκτελούν δράσεις οι οποίες 
συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού 

1. Επιτρέπεται η χρήση χρηματοδοτικών 
μέσων που συστήνονται σύμφωνα με τον 
VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός 2012], ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις 
οντότητες που εκτελούν δράσεις οι οποίες 
συμβάλλουν στην υλοποίηση έργων κοινού 
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ενδιαφέροντος κατά τους κανονισμούς 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές] 
και (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας], και η επίτευξη των στόχων 
τους. Τα χρηματοδοτικά μέσα βασίζονται 
σε εκ των προτέρων αξιολόγηση των 
ατελειών της αγοράς ή περιπτώσεων μη 
ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, 
και των αναγκών επενδύσεων.

ενδιαφέροντος κατά τους κανονισμούς 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές] 
και (EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας], και η επίτευξη των στόχων 
τους.

Or. xm

Αιτιολόγηση

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI) 

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Επιτρέπεται η χρήση των κάτωθι 
χρηματοδοτικών μέσων:

3. Ειδικότερα, επιτρέπεται η χρήση των 
κάτωθι χρηματοδοτικών μέσων:

Or. fr

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο. (γ) άλλα χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον 
πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
- συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕE)
αριθ. XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός 2012]· και
- συμμόρφωση με τους στόχους του 
παρόντος κανονισμού·
Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δεν 
προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Η αποσαφήνιση αυτή προσπαθεί να διατηρήσει την 
απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων οικονομικών καταστάσεων, 
διασφαλίζοντας τον εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοκρατικό έλεγχο.

Τροπολογία 82
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 επιλέξιμες για στήριξη από 
χρηματοδοτικό μέσο δράσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού,
επιλέγονται κατά χρονολογική σειρά 
υποβολής τους και καταβάλλεται 
προσπάθεια για τομεακή και γεωγραφική 
διαφοροποίηση στα κράτη μέλη, και
πληρούν όλα τα κάτωθι κριτήρια:

- ανταποκρίνονται στους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
- έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
- δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην 
εσωτερική αγορά,
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- παράγουν μόχλευση/πολλαπλασιαστικό 
φαινόμενο όσον αφορά την ενωσιακή 
στήριξη·

Or. xm

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ένωση, οποιοδήποτε κράτος μέλος 
και άλλος επενδυτής επιτρέπεται να 
παρέχουν ενίσχυση επιπρόσθετη των 
συνεισφορών που λαμβάνονται από τα 
χρηματοδοτικά μέσα, με την προϋπόθεση 
ότι η Επιτροπή συμφωνεί σε τυχόν 
αλλαγές των κριτηρίων επιλεξιμότητας 
των δράσεων ή/και της επενδυτικής 
στρατηγικής του μέσου, οι οποίες είναι 
ίσως αναγκαίες λόγω της πρόσθετης 
συνεισφοράς.

2. Η Ένωση, οποιοδήποτε κράτος μέλος 
και άλλος επενδυτής επιτρέπεται να 
παρέχουν ενίσχυση επιπρόσθετη των 
συνεισφορών που λαμβάνονται από τα 
χρηματοδοτικά μέσα, με την προϋπόθεση 
ότι την εγκρίνει η Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 84
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 επιτρέπεται να έχουν 
αποδόσεις σε αποδεκτά επίπεδα, ώστε να 
εκπληρώνονται οι στόχοι άλλων εταίρων 
ή επενδυτών.

3. Σκοπός των χρηματοδοτικών μέσων 
είναι διαφυλαχθεί η αξία των στοιχείων 
ενεργητικού που χορηγούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα 
χρηματοδοτικά μέσα επιτρέπεται να έχουν 
αποδόσεις, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται 
η υλοποίηση δράσεων που στηρίζονται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 85
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 για τις 
μεταφορές επιτρέπεται να συνδυάζονται 
με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης, καθώς και με επιχορηγήσεις 
βάσει του παρόντος κανονισμού, υπό τον 
όρο ότι οι επιχορηγήσεις αυτές είναι 
απαραίτητες για τη βιωσιμότητα του 
έργου.

Or. fr

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[νέος δημοσιονομικός κανονισμός], έσοδα 
και επιστροφές στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικού μέσου αποδίδονται στο 
ίδιο χρηματοδοτικό μέσο. Για 
χρηματοδοτικά μέσα που έχουν ήδη 
συσταθεί βάσει του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2007-2013, τα έσοδα και οι επιστροφές 
που προκύπτουν από δραστηριότητες, οι 
οποίες άρχισαν την προηγούμενη περίοδο 
αποδίδονται στο χρηματοδοτικό μέσο της 
περιόδου 2014-2020.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[νέος δημοσιονομικός κανονισμός], έσοδα 
και επιστροφές στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικού μέσου αποδίδονται στο 
ίδιο χρηματοδοτικό μέσο όσον αφορά την 
διάρκεια του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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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 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

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 κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 25 
του παρόντος κανονισμού.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Στα πολυετή και ετήσια πρόγραμμα εργασίας, οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από την 
Επιτροπή και συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό. Προς τούτο, οι εισηγητές προτείνουν την 
αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να έχει καλύτερο έλεγχο των θεμάτων αυτών.

Τροπολογία 88
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 αναφέρεται 
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 κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη και σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Στα πολυετή και ετήσια πρόγραμμα εργασίας, οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται από την 
Επιτροπή και συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό. Προς τούτο, οι εισηγητές προτείνουν την 
αντικατάσταση των εκτελεστικών πράξεων με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να έχει καλύτερο έλεγχο των θεμάτων αυτών.
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Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Στον τομέα των μεταφορών, 
τουλάχιστον 4 έως 5% των 
δημοσιονομικών πόρων που 
προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος1, 
στοιχείο (α), χρησιμοποιούνται υπό 
μορφή καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων.

Or. fr

Τροπολογία 90
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 
περιλαμβάνονται ειδικά έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

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 

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

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 
(EΕ) αριθ. XXXX/2012 [Κατευθυντήριες 
γραμμές για τις διευρωπαϊκές υποδομές 
ενέργειας]. Όλα τα έργα αξιολογούνται με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

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

(a) την ωριμότητα της δράσης όσον 
αφορά την ανάπτυξη και προετοιμασία
του έργου και τη βασιμότητα της 
προτεινόμενης υλοποίησης·

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

(β) το φαινόμενο μόχλευσης της 
ενωσιακής στήριξης στις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις και την ενιαία 
αγορά·

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

(γ) την ανάγκη υπερπήδησης 
συγκεκριμένων χρηματοδοτικών 
εμποδίων και την 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) για τις μεταφορές και την ενέργεια: η 
διασυνοριακή διάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να προκαθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού (αριθ. 680/2007).

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7
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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 
ηλεκτροκίνηση, τα ευφυή και βιώσιμα 
συστήματα μεταφορών ή η κοινή δουλεία 
διέλευσης. Επιτρέπονται προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που καλύπτουν 
πολλούς τομείς.

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 
ηλεκτροκίνηση, τα ευφυή και βιώσιμα 
συστήματα μεταφορών ή η κοινή δουλεία 
διέλευσης, ή διασύνδεσης των υποδομών. 
Επιτρέπονται προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων που καλύπτουν πολλούς 
τομείς, με τη χρηματοδότηση των τομέων 
που προβλέπονται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, ανάλογα με τη βαρύτητα 
κάθε τομέα στις προβλεπόμενες δράσεις.

Or. fr

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της 
δέσμευσης των διαφόρων ετήσιων δόσεων 
κοινοποιείται στους δικαιούχους 
επιχορήγησης και, στην περίπτωση 
χρηματοδοτικών μέσων, στα 
ενδιαφερόμενά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της 
δέσμευσης των διαφόρων ετήσιων δόσεων 
κοινοποιείται στους δικαιούχους 
επιχορήγησης, στα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, 
στην περίπτωση χρηματοδοτικών μέσων, 
στα ενδιαφερόμενά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Or. fr

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
έως το τέλος του οικονομικού έτους για το 
οποίο είχαν εγγραφεί μεταφέρονται 
αυτομάτως κατά ένα έτος.

Πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
έως το τέλος του οικονομικού έτους για το 
οποίο είχαν εγγραφεί μεταφέρονται 
αυτομάτως κατά ένα έτος, , σύμφωνα με 
τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕE) 
αριθ. XXXX/2012 [νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός].

Or. fr

Τροπολογία 95
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 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης πρέπει να εναρμονιστούν οι κανόνες που αφορούν τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών στους τρεις αυτούς τομείς.

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά ιδίως τις τηλεπικοινωνίες, οι διαγράφεται
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους απλούστευσης πρέπει να εναρμονιστούν οι κανόνες που αφορούν τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών στους τρεις αυτούς τομείς.

Τροπολογία 97
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 ετησίως 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. fr

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την 
οριζόντια εξέταση των προγραμμάτων 

3. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την 
οριζόντια εξέταση των προγραμμάτων 



PR\909973EL.doc 65/74 PE491.110v02-00

EL

εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 18
προκειμένου να εξασφαλίζεται συνοχή και 
να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται 
συνέργιες μεταξύ τομέων. 

εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 17
προκειμένου να εξασφαλίζεται συνοχή και 
να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται 
συνέργιες μεταξύ τομέων και μεριμνούν 
κυρίως για τη διασφάλιση δίκαιης 
κατανομής των χρηματοδοτικών 
φακέλων για κάθε τομέα στις 
προσκλήσεις υποβολής πολυτομεακών 
προτάσεων για τον καθορισμό των 
ποσοστών συγχρηματοδότησης για τις 
δράσεις που παρουσιάζουν συνέργιες 
μεταξύ των τομέων. 

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή πρέπει να αυτά επιφορτιστεί με το καθήκον να αναζητά κατάλληλες λύσεις 
χρηματοδότησης για συνεργίες και για πολυτομεακές προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 99
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. fr

Τροπολογία 100
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 

1. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου
2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη 
των στόχων όλων των μέτρων (ως προς τα 
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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.

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. fr

Τροπολογία 101
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. fr
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Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Μέρος 1 – στοιχείο α – οριζόντιες προτεραιότητες

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Καινοτόμος Διαχείριση &υπηρεσίες Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός - SESAR

Καινοτόμος Διαχείριση &υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας στις 
οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές
(ΕΣΜ, ERTMS και ΥΠΕΝ)

Καινοτόμος Διαχείριση &υπηρεσίες Λιμένες και αερολιμένες του κεντρικού 
δικτύου

Τροπολογία

Καινοτόμος Διαχείριση &υπηρεσίες Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός - SESAR

Καινοτόμος Διαχείριση &υπηρεσίες

Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας στις 
οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές
(ΕΣΜ, ERTMS, ΥΠΕΝ και VTMIS)

Καινοτόμος Διαχείριση &υπηρεσίες Λιμένες και αερολιμένες του κεντρικού 
δικτύου, θαλασσίων λεωφόρων

Or. xm

Αιτιολόγηση

Καθόσον οι θαλάσσιοι λεωφόροι και τα VTMIS αποτελούν κομβικά στοιχεία του μεταφορικού 
συστήματος της ΕΕ πρέπει να περιληφθούν στις οριζόντιες προτεραιότητες.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Μέρος III α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατάλογος των προκαθορισμένων έργων που παράγουν συνέργιες μεταξύ τουλάχιστον δύο
από τους τομείς που προβλέπει η ΔΣΕ.
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Ανάπτυξη δικτύου τροφοδοσίας από μη ορυκτές και μη ρυπογόνες μορφές ενεργείας (π.χ.
ηλεκτρική ενέργεια ή ενεργεία από υδρογόνο), με προορισμό τα μέσα μεταφοράς
Εφαρμογή έξυπνων δικτύων για την εκμετάλλευση των νέων ή των υφιστάμενων 
μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών
Εκμετάλλευση των μεταφορικών υποδομών (π.χ. σήραγγες, γέφυρες κ.λπ.) για την 
ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων που αυξάνουν την ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας , αναπτύσσουν νέους διαδρόμους για το φυσικό αέριο ή τα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 56 στο άρθρο 7, παράγραφος 4α (νέα). Το νέο παράρτημα 
δημιουργεί έναν δοκιμαστικό κατάλογο προκαθορισμένων έργων που παράγουν συνέργιες, τα 
οποία είναι τα επιλέξιμα για ενωσιακή στήριξη και τα οποία θα καθοδηγήσουν τους 
διαχειριστές των έργων να υποβάλουν δράσεις με πιθανές συνέργιες μεταξύ των τριών τομέων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός που προτείνει τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης για τη διασύνδεση της 
Ευρώπης προβλέπει:

- επικέντρωση των μέσων στα έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον τομέα των 
υποδομών των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, για τη δημιουργία
ολοκληρωμένων διευρωπαϊκών δικτύων που θα διασφαλίζουν ισότιμη και υψηλού επιπέδου 
απόδοση των υποδομών της σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης·

- συγκέντρωση, απλούστευση και καθορισμό των όρων χορήγησης των κονδυλίων που έχουν 
ενταχθεί στον παρόντα κανονισμό σε επίπεδο Ένωσης, αξιοποιώντας τις συνέργιες μεταξύ 
των τριών τομέων

- δίκαιη κατανομή των μέσων μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων και της συμμετοχής των νέων 
χρηματοδοτικών μέσων, που συνδέουν την αγορά και πολλαπλασιάζουν την 
αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων

- καλύτερη ενσωμάτωση στο χρηματοδοτικό, τεχνικό και λειτουργικό πλαίσιο των χωρών 
συνοχής, ενσωματώνοντας μέρος των κονδυλίων της ΔΣΕ στους κανόνες του Ταμείου 
Συνοχής στον τομέα των μεταφορών.

Στη βαθιά κρίση μου αντιμετωπίζουμε, ο στόχος για οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική πρόοδο στην Ευρώπη δικαιολογεί ταυτόχρονα:

- τη λήψη μέτρων επανεξισορρόπησης των δημόσιων λογαριασμών
- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στην Ευρώπη
- την επιστροφή σε μια βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ισορροπημένη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εισηγητές υποστηρίζουν αποφασιστικά τον παρόντα κανονισμό που 
στοχεύει στη δημιουργία μηχανισμού για τη διασύνδεση στην Ευρώπη, συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στον στόχο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, με τρεις τρόπους:

- κατ’ αρχάς, παρέχοντας στον τομέα του σχεδιασμού των δημόσιων μεταφορών τα αναγκαία 
μέσα για την υλοποίηση των έργων υποδομής, προσδίδοντας έτσι δυναμισμό σε πολλούς 
τομείς της οικονομίας, τόσο στο στάδιο της υλοποίησης όσο και της λειτουργίας και 
συντήρησης στη συνέχεια·

- κατά δεύτερον, ενθαρρύνοντας στους τομείς αυτούς, την έρευνα, τη μεταφορά τεχνολογίας 
και την ανάπτυξη (οικονομική και επιχειρησιακή), που θα δώσουν στην Ευρώπη τη 
δυνατότητα να διατηρήσει την ηγεμονική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς 
αυτούς·

- τρίτον, παρέχοντας στην ΕΕ αποδοτικά και αξιόπιστα συστήματα μεταφοράς, ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών, που συμβάλλουν στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της,
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την αρμονική και ολοκληρωμένη λειτουργία της Ένωσης, βελτιώνοντας τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της και την εδαφική της ολοκλήρωση·

Οι ανάγκες χρηματοδότησης εκτιμώνται με το 2020 για τα την επικράτεια της Ένωσης 
εκτιμώνται ως εξής:
- 500 δισεκατομμύρια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, εκ των οποίων 250 δισ. πρέπει 
να διοχετευθούν στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη δημιουργία των συνδέσεων 
που λείπουν, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο
- 200 δισεκατομμύρια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας
- 270 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη ευρυζωνικών και πλατφορμών υπηρεσιών.

Το κονδύλι των 50 δισ. του παρόντος μηχανισμού προϋποθέτει:
- δίκαιη επιλογή των υποδομών, αναλόγως της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της
συνοχής τους με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·
- βέλτιστη και συντονισμένη διαχείριση του μηχανισμού σε επίπεδο οργάνων της ΕΕ·
- στενή συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (κράτη μέλη, περιφέρειες, εδαφικές 
ενότητες, διαχειριστές των έργων)
- συνεργασία των θεσμικών οργάνων μεταξύ τους (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο)
- ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες συνοχής, των οποίων οι ανάγκες είναι μεγάλες και τα μέσα 
συχνά περιορισμένα·
- βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων μεταξύ των κλασικών μέσων παρέμβασης 
και των νέων χρηματοδοτικών μέσων

 οι επιχορηγήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τα έργα που δεν μπορούν 
να παραγάγουν έσοδα ή παράγουν ελάχιστα, με το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
να πρέπει να αντιστοιχεί με τους στόχους και τις καθορισμένες προτεραιότητες, τις 
προσδοκίες των φορέων της αγοράς καθώς και τη φύση των δράσεων·

 τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να παρέχουν δυνατότητα ευρείας 
προσφυγής στις αγορές προστατεύοντας:
o τα συμφέροντα της Ένωσης, την κανονικότητα και την αντικειμενικότητα 

των δράσεων
o σημαντικά φαινόμενα μόχλευσης 
o έλλειψη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και διατάραξης των αγορών

- η ενσωμάτωση του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου διασφαλίζει τον στενό συντονισμό με τις λοιπές χρηματοδοτήσεις 
που συντρέχουν τους ίδιους στόχους, και κυρίως:

 Το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας (Horizon 2020)
 Τις περιφερειακές πολιτικές συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εισηγητές εκτιμούν ότι τα πολυετή και ετήσια προγράμματα πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί 
καθόσον οι πολιτικές επιλογές που αφορούν τους τομείς αυτούς (επί παραδείγματι στις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών που πρέπει να δημοσιοποιούνται) και μπορούν να 
εγκρίνονται ειδικοί κανόνες όσον αφορά την υποβολή έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
υποκαθιστώντας έτσι εν δυνάμει τη βασική πράξη. Εξάλλου, στους τομείς της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών δεν υπάρχει κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος προς 
χρηματοδότηση, γεγονός που κινδυνεύει να αφήσει υπερβολικά μεγάλο τμήμα της 
διαδικασίας στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής.
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Οι τρεις τομείς που εμπλέκονται στο παρόν μέσο έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία για το 
μέλλον της Ένωσης και του πληθυσμού της.

I – Στον τομέα των μεταφορών

Στον τομέα αυτό υπάρχει φυσική σύνδεση μεταξύ όλων των περιφερειών της Ένωσης, η 
δυνατότητα κινητικότητας των προσώπων και των αγαθών χωρίς την οποία καμία ανάπτυξη 
δεν είναι δυνατή και η οποία συντηρεί την εδαφική αρμονία της Ένωσης. Πρέπει επίσης να 
επισημάνουμε ότι πέρα από την πολιτική για τις υποδομές και τη χρήση τους, όλες οι 
βιομηχανίες που συναρτώνται με τις μεταφορές (π.χ αυτοκινητοβιομηχανία, αεροπορία, 
σιδηροδρομική βιομηχανία, διαστημική βιομηχανία, μεταφορικά συστήματα) κατέχει ακόμη 
ηγεμονικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και αντιστοιχεί σε σημαντικό μερίδιο των 
οικονομικών μας δυνατοτήτων.

Ένα άλλο αποφασιστικής σημασίας στοιχείο που χαρακτηρίζει τα αποτελεσματικά δίκτυα 
στον τομέα των μεταφορών είναι η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα. Ήδη από το 
1993, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jacques Delors εκτιμούσε στη Λευκή Βίβλο για την 
Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση1 ότι για να δημιουργηθούν 15 εκατ. 
θέσεις εργασίας και να αναθερμανθεί η οικονομία, οι ανάγκες σε μεταφορικά δίκτυα θα 
ανέρχονταν σε 220 δις. écus2 μέχρι το 2000, εκ των οποίων τα 82 δις θα αφορούσαν έργα 
προτεραιότητας.

Είκοσι χρόνια αργότερα και σε παρεμφερή κατάσταση οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή 
προτείνει για τον τομέα των μεταφορών 50 δις τουλάχιστον (31,7 δις ευρώ) σε μια Ένωση της 
οποίας ο αριθμός των μελών και οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Κατά την άποψη των εισηγητών, το ιδανικό ποσό για να προσδώσει την αναμενόμενη 
μόχλευση στον τομέα των μεταφορών πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% των 
εκτιμωμένων αναγκών (500 δις ευρώ για τα ΔΕΔ-Μ μέχρι το 2020).

Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πόρων, η Επιτροπή προτείνει να υπάρξει σαφής 
επικέντρωση της Διευκόλυνσης για τη Διασύνδεση της Ευρώπης στα έργα που είναι ώριμα 
για χρηματοδότηση κατά την περίοδο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, 
έχουν υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αφορούν οριζόντια θέματα ή βιώσιμες 
μορφές μεταφορών όπως οι σιδηροδρομικές ή οι εσωτερικές ποτάμιες μεταφορές. Ο 
κατάλογος στο παράρτημα καθορίζει ήδη περιορισμένο αριθμό εν δυνάμει έργων, κυρίως υπό 
μορφή διαδρόμων, που θα χρηματοδοτηθούν μέχρι 85% των διαθέσιμων κονδυλίων στο 
πλαίσιο της ΔΔΕ. Ωστόσο, το ανταγωνιστικό στοιχείο στις προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών θα εξακολουθήσει να υπάρχει, καθόσον τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για 
τη χρηματοδότηση όλων αυτών των έργων που μνημονεύονται στο παράρτημα.

Οι εισηγητές χαιρετίζουν την υιοθέτηση της προσέγγισης για τους διαδρόμους, που αποτελεί 
σημαντική βελτίωση όσον αφορά τη διαχείριση των υφιστάμενων 30 έργων προτεραιότητας 
των ΔΕΔ-Μ που επελέγησαν το 2004, λόγω της υψηλής συνάφειας με τις διασυνοριακές 
κυκλοφοριακές ροές, τους στόχους συνολικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εισηγητές 

                                               
1 COM(93)700.
2 1 ECU= 1Euro από την 1η Ιανουαρίου 1999
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επιθυμούν να επιμείνουν ως σημείο αφετηρίας, στους δέκα προκαθορισμένους διαδρόμους 
και σε άλλους τομείς που έχει παρουσιάσει η Επιτροπή, και προτείνουν απλώς μια μικρή 
τροποποίηση των οριζόντιων προτεραιοτήτων, προσθέτοντας τις "θαλάσσιες λεωφόρους", 
ούτως ώστε η ιδέα αυτή  να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα των ΔΕΔ-Μ, καθώς 
και οι θαλάσσιες υπηρεσίες ITS. Επιπλέον, αν το Συμβούλιο συμφωνήσει να περιορίσει 
σημαντικά τον χρηματοδοτικό φάκελο, πρέπει να διενεργηθεί αναθεώρηση του καταλόγου 
των προκαθορισμένων έργων μεταφοράς που αναφέρονται στο Μέρος Ι του παραρτήματος.

Τέλος, η αξιοποίηση ενός μέρους του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του μηχανισμού για τη 
διασύνδεση στην Ευρώπη στον τομέα των μεταφορών, πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για 
τις ενδιαφερόμενες χώρες. Θα δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν καλύτερη σύνδεση με τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και την ενσωμάτωσή 
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι ωστόσο απαραίτητο να υπάρξει μια συγκεκριμένη μελέτη 
της κατάστασης των χωρών αυτών, τόσο από πλευράς οικονομικής όσο και επιχειρησιακής, 
ιδίως όσον αφορά την αρχή του «αξιοποιήστε το αλλιώς το χάνετε». Με την αντιστάθμιση 
ορισμένων μειονεκτημάτων που συνδέονται με την διοικητική ικανότητα, η τεχνική βοήθεια 
που αποσκοπεί στην υποστήριξη του σχεδιασμού του έργου στις χώρες του Ταμείου Συνοχής 
πρέπει να τους δώσει τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τη ΔΣΕ.

II – Στον τομέα της ενεργείας

Η ανάπτυξη των υποδομών ενέχει πολλές ζωτικής φύσεως προκλήσεις για την ΕΕ στα 
επόμενα χρόνια:

- η (αλληλ)εξάρτηση και η αλληλεγγύη στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ένωσης (ασφάλεια, σταθερότητα)

- η δημιουργία έξυπνων και πιο αποτελεσματικών δικτύων που θα εξοικονομήσουν 
ενέργεια 

- η ανάπτυξη νέων δικτύων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας καθώς και η διασύνδεσή 
τους με τα συμβατικά δίκτυα.

Στον τομέα της ενέργειας, το επενδυτικό χάσμα εκτιμήθηκε ότι υπερβαίνει τα 200 
δισεκατομμύρια ευρώ και η καθυστερημένη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς συνιστά 
ένα από τα βασικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν για την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της ΕΕ 2020. 

Κατά συνέπεια, οι εισηγητές πιστεύουν ότι η επίτευξη της μέγιστης μόχλευσης για κάθε ευρώ 
που επενδύεται σε ενεργειακές υποδομές, εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή αξία της ΔΣΕ.
Σε σχέση με αυτό, η εκτεταμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων θα δώσει επίσης τη 
δυνατότητα συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων για την ενθάρρυνση και προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων μέσω εργαλείων που βασίζονται στην αγορά, στοιχείο που αποτελεί 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη των υποδομών σε εποχές οικονομικής ύφεσης.

Οι επιχορηγήσεις μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ύστατη λύση για έργα 
προτεραιότητας, όταν δεν υπάρχει εμπορική βιωσιμότητα, αλλά σημαντικές θετικές 
εξωτερικές πτυχές, χωρίς στρέβλωση της εξελισσόμενης ενεργειακής αγοράς και χωρίς να 
δημιουργείται τεχνικός ανταγωνισμός με ιδιωτικούς πόρους. 

Η ΔΣΕ θα λειτουργήσει ως μέσο γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των αναγκών των νέων 
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και των αναβαθμισμένων υποδομών και της ενέργειας και των κλιματικών στόχων που έχουν 
τεθεί για το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεραιότητες θα ακολουθηθούν σε όλη τη 
φάση υλοποίησης της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

III – Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών με βάση τη ζήτηση πρέπει να αποτελέσει 
στρατηγική επιλογή για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της ΤΠΕ και την 
επίτευξη των στόχων της ψηφιακής ατζέντας.

Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας 
ψηφιακών υπηρεσιών· διευρωπαϊκών συνδέσεων κεντρικής γραμμής υψηλής ταχύτητας για 
δημόσιες υπηρεσίες, διασυνοριακή παροχή ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές προμήθειες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ηλεκτρονικής 
υγείας)· παροχή δυνατότητας πρόσβασης στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πόρων της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, data.eu και 
πολυγλωσσικών πόρων· ασφάλεια και προστασία (ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και 
υποδομές παροχής καίριων υπηρεσιών) και έξυπνες ενεργειακές υπηρεσίες. 

Οι εισηγητές πιστεύουν ότι τα δημοσιονομικά εργαλεία πρέπει να αποτελούν το μοναδικό 
μηχανισμό που θα στηρίζει την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΔΣΕ. 
Πράγματι, τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις 
επιχορηγήσεις, όπου περιλαμβάνεται και πολύ υψηλότερη μόχλευση και, συνεπώς, 
δυνατότητα προσέγγισης περισσότερων νοικοκυριών με τον ίδιο προϋπολογισμό. Όταν 
εγκριθούν τα δημόσια προγράμματα στήριξης πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία θετικών 
εξωτερικών στοιχείων, όπως ανάπτυξη τοπικής και αγροτικής οικονομίας, αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

IV - Συνέργιες

Τέλος, οι εισηγητές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για ενιαίο μέσο που θα καλύπτει 
και τους τρεις τομείς, καθόσον θα περιορίσει τα διοικητικά έξοδα διαχείρισης του 
προγράμματος. Παρόλ’ αυτά πιστεύουν ότι πρέπει να τονωθούν ακόμη περισσότερο οι 
πιθανές συνέργιες μεταξύ ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Για να παρασχεθούν 
περισσότερα κίνητρα σε διαχειριστές έργων προκειμένου να υποβάλουν δράσεις με πιθανές 
συνέργιες μεταξύ των τριών τομέων, οι εισηγητές προτείνουν την καθιέρωση πιο 
συγκεκριμένης διατύπωσης όσον αφορά τις συνέργιες και ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, τους δείκτες συγχρηματοδότησης, και τους διαχειριστικούς και 
δημοσιονομικούς κανόνες. Στο μέρος IV του παραρτήματος περιλαμβάνεται προσωρινός 
κατάλογος των καθορισμένων έργων με πιθανές συνέπειες.

Εν κατακλείδι, οι εισηγητές εκτιμούν ότι η ΔΣΕ μπορεί να δώσει τη δυνατότητα, μέσω 
διαφανούς, συνεργιακής, απλουστευμένης, κεντρικής και υπό όρους διαχείριση να επιτευχθεί 
η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς όφελος των 
μεγάλων πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας 
και της TΠΕ. 
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Οι προτεινόμενες τροπολογίες δεν αποσκοπούν τόσο στην προσθήκη νέων στοιχείων παρά 
στην αποσαφήνιση των διατυπώσεων και οι εισηγητές πιστεύουν ότι ο κανονισμός σχετικά με 
την ΔΣΕ πρέπει να παραμείνει συνοπτικός.

Στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι εισηγητές θα 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εγγραφή σημαντικών δημοσιονομικών και επιχειρησιακών 
μέσων στον μηχανισμό αυτό. Η εξασθένηση των μέσων αυτών θα στερήσει τον στόχο από το 
περιεχόμενό του και θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 
ανάπτυξης και του ανταγωνισμού.


