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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική συνοχής είναι το κύριο επενδυτικό μέσο για τη στήριξη των βασικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως περιλαμβάνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020». Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική προστασία και η αειφόρος ανάπτυξη συνιστούν 
κεντρικά στοιχεία αυτών των προτεραιοτήτων, η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί επίσης τον 
καταλληλότερο τρόπο για την υποστήριξη της μετάβασης προς μία ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των επενδύσεων για τον μετριασμό των 
κλιματικών μεταβολών, καθώς και για μέτρα προσαρμογής, αλλά και για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Η Επιτροπή παρουσίασε σύνολο νομοθετικών προτάσεων για το νέο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής. Η παρούσα πρόταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του πλαισίου και εισάγει 
τροποποιήσεις για τη βελτίωση των επιπτώσεων της πολιτικής αυτής στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της ΕΕ. Η νομοθετική δέσμη καθορίζει έναν κατάλογο θεματικών στόχων σε 
συμφωνία με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» και μία σειρά κοινών διατάξεων για όλα τα 
διαρθρωτικά ταμεία με στόχο την απλοποίηση της διαχείρισης και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους.

Η παρούσα πρόταση θεσπίζει ειδικές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο έχει ως στόχο τη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ των 
περιφερειών της Ένωσης.  Για κάθε θεματικό στόχο, η πρόταση καθορίζει κατάλογο 
επενδυτικών προτεραιοτήτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και, πιο 
συγκεκριμένα, εισάγει την ακόλουθη θεματική συγκέντρωση: 
- στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ή σε περιφέρειες μετάβασης, των οποίων το ΑΕγχΠ 

είναι ίσο ή ανώτερο του 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τουλάχιστον το 80% των πόρων 
προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και 
την καινοτομία και τη στήριξη των ΜΜΕ, εκ των οποίων τουλάχιστον το 20% προορίζεται 
για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

- στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το ΑΕγχΠ είναι κατώτερο του 75% 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τα ποσοστά αυτά μειώνονται αντιστοίχως σε 50% και 6% για 
να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη ποικιλία αναπτυξιακών αναγκών.

Επίσης, το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ προορίζεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Η πρόταση κανονισμού στοχεύει να συμβάλει στον αυξημένο προσανατολισμό σε 
αποτελέσματα χρηματοδότησης με τον ορισμό κοινών δεικτών που συνδέονται με την 
υλοποίηση, καθώς και αποτελέσματα που συνδέονται με τον τελικό στόχο χρηματοδότησης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί και στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής αλλά, 
ταυτόχρονα, καταθέτει ορισμένες τροπολογίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με τελικό στόχο την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της Ένωσης. 

Κατ’ αρχήν, η επιλογή της Επιτροπής να θεσπίσει θεματική συγκέντρωση στις 
προτεραιότητες πρέπει να τύχει πλήρους υποστήριξης· ωστόσο, το ποσοστό του 6% των 
πόρων που τίθενται στη διάθεση των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών για τη μετάβαση 
προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους κλάδους είναι 
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ανεπαρκές, δεδομένου ότι είναι ακριβώς οι περιφέρειες αυτές που έχουν ανάγκη μεγαλύτερων 
επενδύσεων για να μειώσουν τις εκπομπές. Προς τούτο, προτείνεται να αυξηθεί το ποσοστό 
αυτό στο 15%.

Παράλληλα, δεν κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν από τη θεματική συγκέντρωση η προστασία 
του περιβάλλοντος και η στήριξη της αποδοτικότητας των πόρων. Ειδικότερα, η προστασία 
και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και η προώθηση υπηρεσιών του οικοσυστήματος 
συνιστούν μείζονες προκλήσεις που συνδέονται με τη διασφάλιση του μέλλοντος του 
περιβάλλοντος και, από κοινού με τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, 
πρέπει να αποτελέσουν το υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται όλες οι πολιτικές για την αειφόρο 
ανάπτυξη. Πρέπει να τονισθεί ότι, παρά τη θεμελιώδη σημασία της βιοποικιλότητας για την 
ποιότητα της ανθρώπινης ζωής αλλά και για τη διατήρηση των ειδών, δεν έχουν ακόμη 
επιτευχθεί οι στόχοι του 2010 για την προστασία της βιοποικιλότητας. Για αυτούς τους 
λόγους, έχουν κατατεθεί ορισμένες τροπολογίες με σκοπό να συμπεριληφθούν στις 
προτεραιότητες για το ΕΤΠΑ οι θεματικοί στόχοι της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων, σύμφωνα με το σύστημα θεματικής 
συγκέντρωσης (80% των πόρων για τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις περιφέρειες 
μετάβασης και 50% των πόρων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες).

Τέλος, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους κοινούς δείκτες για το ΕΤΠΑ, οι οποίοι πρέπει να 
καθοριστούν κατά τρόπο σαφή ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβής και αντικειμενική 
στάθμιση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες. Κατ’ αρχήν, όσον αφορά την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, οι δείκτες δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στα 
μέτρα πολιτικής προστασίας, αλλά πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αύξηση της 
ικανότητας πρόληψης και αντοχής των οικοσυστημάτων. Βέβαια, είναι επίσης σημαντικό να 
θεσπιστούν ειδικοί δείκτες για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για παράδειγμα, όσον αφορά 
τη διατήρηση των θαλασσίων και παρακτίων ενδιαιτημάτων, την ανάπτυξη «πράσινων» 
υποδομών και τη δημιουργία νέων πράσινων χώρων στο αστικό περιβάλλον.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 

(7) Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
αειφόρου αστικής ανάπτυξης, θεωρείται 
αναγκαία η στήριξη ολοκληρωμένων 
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αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

ενεργειών για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών, 
κλιματικών και κοινωνικών προκλήσεων 
που επηρεάζουν τις αστικές περιοχές και 
για την προσαρμογή των πόλεων στις 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και ο καθορισμός διαδικασίας για 
την κατάρτιση του καταλόγου των πόλεων 
που καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές 
και τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 
τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 
τομέα της ολοκληρωμένης αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
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περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του 
βιώσιμου τουρισμού και των μεταφορών 
και των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές αθλητισμού, τις υποδομές 
υγείας και τις εκπαιδευτικές υποδομές·

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός αποτελεί χρήσιμο μέσο για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και, με 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Πρέπει,
επομένως, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ προκειμένου να 
περιλαμβάνει και αυτόν τον σημαντικό τομέα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 

iii) στήριξη σε δημόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισμούς που πραγματοποιούν 



AD\906085EL.doc 7/21 PE487.705v02-00

EL

τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

ερευνητικές δραστηριότητες και σε 
φορείς καινοτομίας, καθώς και επενδύσεις 
σε τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iva) επενδύσεις για την προώθηση του 
βιώσιμου τουρισμού και την προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιφέρειας, εναπόκειται στις εθνικές και/ή 
στις περιφερειακές αρχές - και όχι στις ευρωπαϊκές - να αποφασίσουν εάν οι βασικές υπηρεσίες 
για τους πολίτες στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών και των ΤΠΕ θα μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Ορισμένες περιφέρειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
ορισμένες εκ των πλέον ανεπτυγμένων, έχουν σημαντικές ανάγκες για επενδύσεις στις υποδομές 
ύδρευσης.
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Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Αιτιολόγηση

Η προστασία του περιβάλλοντος και η προαγωγή της αποδοτικότητας των ενεργειακών πόρων 
πρέπει να συμπεριληφθούν στους θεματικούς στόχους στους οποίους επικεντρώνεται η 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, τόσο στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τις περιφέρειες 
μετάβασης, όσο και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

ii) τουλάχιστον 25 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη δεν αναμένεται να επιτύχει το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020, ενώ το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δηλώσει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί - πράγμα 
που απαιτεί πρόσθετη οικονομική στήριξη. Η επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά τεράστιο 
όφελος για όλους, καθώς δημιουργεί πράσινες θέσεις εργασίας, μεγιστοποιεί τις οικονομικές 
ευκαιρίες σε όλες τις περιφέρειες, μειώνει την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών και 
ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια.
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Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

ii) τουλάχιστον 15 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη δεν αναμένεται να επιτύχει το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020 ενώ το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δηλώσει ότι ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί - πράγμα 
που απαιτεί πρόσθετη οικονομική στήριξη. Η επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά τεράστιο 
όφελος για όλους, καθώς δημιουργεί πράσινες θέσεις εργασίας, μεγιστοποιεί τις οικονομικές 
ευκαιρίες σε όλες τις περιφέρειες, μειώνει την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών και 
ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 
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προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφοράς 
τεχνολογίας, κοινωνικής καινοτομίας και 
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων 
στον τομέα του τουρισμού, μεταφοράς 
τεχνολογίας, κοινωνικής καινοτομίας και 
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προαγωγή της παραγωγής και της
διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

α) προαγωγή της βιώσιμης και οικονομικά 
αποδοτικής παραγωγής και διανομής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προαγωγή της παραγωγής και της 
διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·

α) προαγωγή της παραγωγής και της 
διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και πηγές ενέργειας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν 
την ανάπτυξη δικτύων τροφοδοσίας τόσο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και από πηγές 
ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για παράδειγμα αυξάνοντας τους 
σταθμούς επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, προωθώντας έτσι την 
ηλεκτροκινητικότητα, η οποία μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη λόγω της έλλειψης δυνατοτήτων 
φόρτισης.

Τροπολογία 16
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προαγωγή στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

ε) προαγωγή στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα –
μεταξύ άλλων της βιώσιμης 
κινητικότητας και των καθαρών 
δημόσιων μεταφορών - για όλους τους 
τύπους περιφερειών και ιδίως για τις 
αστικές περιοχές·

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, πρέπει να υποστηριχθούν η ηλεκτροκινητικότητα και οι καθαρές δημόσιες 
μεταφορές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) προαγωγή του βιώσιμου τουρισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης καταστροφών·

β) προαγωγή επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης των ποτάμιων, 
παράκτιων και ορεινών οικοσυστημάτων·

Τροπολογία 19
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προαγωγή της απόδοσης των πόρων:

6) προστασία του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων και προαγωγή της 
απόδοσης των πόρων:

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών 
για επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων,
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου·

α) αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών 
για επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων,
με στόχο τη μείωση της διάθεσης 
αποβλήτων·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών 
για επενδύσεις στον τομέα του νερού, ώστε 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου·

β) αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών 
για επενδύσεις στον τομέα του νερού ώστε 
να μειωθούν οι διαρροές και να βελτιωθεί 
η παροχή και η ποιότητα του νερού και 
να διασφαλιστεί η αποδοτικότερη χρήση
του·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι υποδομές ύδρευσης είναι πολύ συχνά απαρχαιωμένες, ένα λίτρο νερού χάνεται 
κατά μέσο όρο σε κάθε τέσσερα λίτρα κατά τη μεταφορά του στον προορισμό του. Το ποσοστό 
απώλειας πλησιάζει ακόμα και το 40% σε ορισμένες περιοχές. Ανεξάρτητα από το ζήτημα της 
ποιότητας του νερού, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το νερό χρησιμοποιείται με βιώσιμο και 
υπεύθυνο τρόπο και ότι μειώνονται οι διαρροές.

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

γ) προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της
υλικής και άυλης φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προστασία της βιοποικιλότητας,
εδαφική προστασία και προαγωγή 
υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών·

δ) προστασία της βιοποικιλότητας,
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και
του εδάφους και προαγωγή υπηρεσιών 
σχετικών με το οικοσύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών·

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές προτεραιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος δεν πρέπει να περιορίζονται στην 
προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά πρέπει να επιδιώκουν με ενεργό τρόπο και την 
αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που αποτελούν τη βάση της.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προαγωγή του βιώσιμου τουρισμού.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 7 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάπτυξη συστημάτων φιλικών προς το 
περιβάλλον και συστημάτων μεταφοράς 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προαγωγή βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

γ) ανάπτυξη ολοκληρωμένων και 
συνδυασμένων φιλικών προς το 
περιβάλλον τοπικών δημόσιων 
συστημάτων μεταφοράς χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
προαγωγή βιώσιμης μη μηχανοκίνητης
αστικής κινητικότητας·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα της 
υγείας και τη μετάβαση από θεσμικές 
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε δημοτικό 
επίπεδο·

α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας, τις 
υποδομές αθλητισμού και τις κοινωνικές 
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας και τη 
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε δημοτικό επίπεδο·

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός αποτελεί χρήσιμο μέσο για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και, με 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, έχει υπαχθεί στις αρμοδιότητες της ΕΕ. 
Συνεπώς ο αθλητισμός πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επενδύσεων 
προτεραιότητας του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) διατήρηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα.

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να καθιερωθεί ειδικός δείκτης για 
τον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος περιέχει 300 πόλεις κατ’ 
ανώτατο όριο, με 20 πόλεις κατ’ ανώτατο 
όριο ανά κράτος μέλος. Οι πόλεις θα 
επιλεγούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ο κατάλογος περιέχει 300 πόλεις κατ’ 
ανώτατο όριο, με 20 πόλεις κατ’ ανώτατο 
όριο ανά κράτος μέλος. Σε αυτόν τον 
αριθμό περιλαμβάνονται επίσης πόλεις 
μεσαίου και μικρότερου μεγέθους. Οι 
πόλεις θα επιλεγούν με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις πόλεις, 
ως προϋπόθεση για την επιλογή τους, να 
περιλαμβάνουν στα συγκεκριμένα 
προγράμματα μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
την προστιθέμενη αξία των φυσικών και 
ιστορικών πόρων και την επιρροή της 
στην παραγωγή και την απασχόληση.
Η αποκατάσταση των ιστορικών πόλεων 
για την προσαρμογή στις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», η προσβασιμότητα, οι ΤΠΕ, η 
ενέργεια και οι διευκολύνσεις για την 
ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων 
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με αναπηρία συνυπολογίζονται για την 
επιλογή των πόλεων.

Ως κριτήριο επιλογής θεωρείται επίσης η 
αποκατάσταση πόλεων και οικιών μετά 
από καταστροφές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – πίνακας – τίτλος 1 – σειρά 21 – «Αστικές συγκοινωνίες»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστικές
συγκοινωνίες

Διαδρομές επιβατών Αύξηση διαδρομών επιβατών που 
χρησιμοποιούν υποστηριζόμενες υπηρεσίες 
αστικών συγκοινωνιών

Τροπολογία

Τοπικές δημόσιες
συγκοινωνίες

Διαδρομές επιβατών Αύξηση διαδρομών επιβατών που 
χρησιμοποιούν υποστηριζόμενες υπηρεσίες 
δημόσιων συγκοινωνιών

ποσοστό αλλαγή του μεριδίου των μέσων μεταφοράς 
στην αστική κινητικότητα

Αιτιολόγηση

Στον τομέα των μεταφορών, οι κοινοί δείκτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις βελτιώσεις
που έχουν επιτευχθεί στον τομέα των δημόσιων μεταφορών χάρη στη χρηματοδότηση από το 
ταμείο.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 24 – «Στερεά απόβλητα» – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα καθορίζει ιεράρχηση των αποβλήτων σε πέντε επίπεδα στην 
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οποία η επαναχρησιμοποίηση έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης. Επομένως, ο 
δείκτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη αμφότερες τις εναλλακτικές δυνατότητες διαχείρισης 
απορριμμάτων.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 24 α (νέα) – «Στερεά απόβλητα»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κιλά / κατά 
κεφαλή 

Οικιακά απόβλητα ανά άτομο

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 28 – «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων

Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

Τροπολογία

Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων

Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά 
μέτρα

εκτάρια Επιφάνεια του εδάφους με αυξημένη 
ικανότητα πρόληψης και μετριασμού των 
κινδύνων πλημμύρας

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες στο πεδίο της πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων δεν πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη μόνο τους πληθυσμούς που επωφελούνται από τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, 
αλλά να περιλαμβάνουν και την επιφάνεια εδάφους στο οποίο έχει αυξηθεί η ικανότητα 
πρόληψης των κινδύνων. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω οικοσυστημικής προσέγγισης.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 29 – «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από δασική 

πυροπροστασία και άλλα μέτρα προστασίας
Τροπολογία

Πρόσωπα Πληθυσμός που ωφελείται από δασική 
πυροπροστασία και άλλα μέτρα προστασίας

εκτάρια Επιφάνεια του εδάφους με αυξημένη 
ικανότητα αντοχής στη φωτιά και πρόληψης 
δασικών πυρκαγιών

Αιτιολόγηση

Όπως και στις περιπτώσεις πλημμύρας, οι δείκτες στο πεδίο της πρόληψης και διαχείρισης των 
κινδύνων δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνο τους πληθυσμούς που επωφελούνται από τα 
μέτρα προστασίας κατά των δασικών πυρκαγιών, αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν και την 
επιφάνεια εδάφους στο οποίο έχει αυξηθεί η ικανότητα πρόληψης των κινδύνων.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 29 α (νέα) – «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόσωπα Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα για το 
μετριασμό της έλλειψης νερού ή της ξηρασίας

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 32 – «Φύση και βιοποικιλότητα»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων σε καλύτερη 
κατάσταση διατήρησης

Τροπολογία
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Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια θαλάσσιων και χερσαίων
οικοτόπων σε καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης

Χιλιόμετρα Συνολικό μήκος ακτογραμμής που 
καλύπτεται από μέτρα για την πρόληψη και 
τη μείωση του φαινομένου διάβρωσης των
ακτών τα οποία υλοποιούνται με προσέγγιση 
βάσει οικοσυστήματος

εκτάρια Νέες πράσινες υποδομές

Αιτιολόγηση

Οι κοινοί δείκτες για τη φύση και τη βιοποικιλότητα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τους 
θαλάσσιους όσο και τους χερσαίους οικότοπους, καθώς και τη διάβρωση των ακτών. Οι 
πράσινες υποδομές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της φύσεως 
και της βιοποικιλότητας.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 44 α (νέα) – «Ενεργειακή απόδοση»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

kWh/ΑΕγχΠ Ένταση ενέργειας

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 52 α (νέα) – «Αστική ανάπτυξη»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τετραγωνικά μέτρα Νέοι χώροι πρασίνου σε αστικές περιοχές

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη προϋποθέτει απαραιτήτως την αύξηση του αριθμού και του 
εμβαδού των χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές, στοιχεία, κατά συνέπεια, πρέπει να 
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καλύπτονται ρητά από δείκτη.
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