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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική συνοχής είναι ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η παρούσα πρόταση 
αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης νομοθετικής δέσμης που υπέβαλε η Επιτροπή και που 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται η πολιτική 
συνοχής, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
προτεραιοτήτων. Το νέο πλαίσιο έχει στόχο να παράσχει ένα κοινό σύνολο βασικών κανόνων 
που θα διέπουν όλα τα διαρθρωτικά μέσα. Ορίζει έναν κατάλογο θεματικών στόχων, 
σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, ενώ, επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
την επανεξέταση των όρων και των επιδόσεων, τις ρυθμίσεις σχετικά με την παρακολούθηση, 
την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά με το Ταμείο Συνοχής, 
ένα διαρθρωτικό μέσο που παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη των οποίων το Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ 27, 
κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων στα δίκτυα μεταφορών και στο περιβάλλον.

Ο κανονισμός καθορίζει το πεδίο παρέμβασης του Ταμείου: σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, στον τομέα του περιβάλλοντος, το Ταμείο Συνοχής θα προωθήσει τη μεταστροφή 
προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, θα 
στηρίξει τις επενδύσεις στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη των 
κινδύνων, τις επενδύσεις στους τομείς των υδάτων και των αποβλήτων και τις επενδύσεις στο 
αστικό περιβάλλον. Οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν θετικά περιβαλλοντικά οφέλη, για παράδειγμα μέσω της 
προώθησης της ενεργειακής απόδοσης και της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στον τομέα 
των μεταφορών, το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει σε επενδύσεις στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, καθώς και σε συστήματα μεταφορών και αστικών συγκοινωνιών χαμηλής 
εκπομπής άνθρακα.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει επιδοκιμασία για το νέο πλαίσιο που προτείνει η 
Επιτροπή και την πρόταση που αφορά τις ειδικές διατάξεις σχετικά με το Ταμείο Συνοχής. 
Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής, η οποία θεωρείται θεμελιώδες μέσο 
βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπόκειται σε ολιστική 
προσέγγιση που ταυτόχρονα θα λαμβάνει υπόψη της την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
θέσπιση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και «ευφυών πόλεων» που εξασφαλίζουν στους πολίτες τους 
υψηλή ποιότητα διαβίωσης. Θα πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους όρους 
πρόσβασης στα διαρθρωτικά ταμεία, ενώ τα ταμεία πρέπει να τυγχάνουν απόλυτα διαφανούς 
διαχείρισης, εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα δαπανούν πραγματικά 
«ποιοτικό χρήμα» υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, η συντάκτρια γνωμοδότησης θα ήθελε να προτείνει μια 
σειρά τροπολογίες για να βελτιωθεί η συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με το Ταμείο Συνοχής.

Κατ΄ αρχάς, έχει ουσιώδη σημασία να υιοθετηθεί ολοκληρωμένη προσέγγιση για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη: η επίτευξη «ευφυών πόλεων» σημαίνει άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων 
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που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και παραγωγή, την πρόσβαση, τους ανοικτούς 
χώρους πράσινου, την κοινωνική ένταξη και την προσαρμογή των ανθρώπινων οικοτόπων 
στις απαιτήσεις της βιωσιμότητας. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί πολλές τροπολογίες, με 
στόχο να εστιασθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το Ταμείο Συνοχής στην ολοκληρωμένη αστική 
διάσταση.

Επιπλέον, η δημιουργία ικανοτήτων και η τεχνική υποστήριξη είναι βασικοί παράγοντες για 
την επίτευξη θετικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων από το Ταμείο Συνοχής, μέσω της 
προώθησης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των δημόσιων διοικήσεων και των 
δημόσιων παραγόντων που συμμετέχουν στη διαχείριση του Ταμείου. Η Ένωση θα πρέπει να 
προαγάγει τη χρηστή διακυβέρνηση και την ευφυή ειδίκευση μέσω της εφαρμογής της 
πολιτικής συνοχής της.

Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής μπορεί να είναι μια σημαντική ευκαιρία για να καλλιεργηθεί 
μια βασιζόμενη στα οικοσυστήματα προσέγγιση όσον αφορά την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των τοποθεσιών καθώς και τη βελτίωση της 
διασύνδεσης μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, προς την κατεύθυνση της προαγωγής 
μιας ολοκληρωμένης εδαφικής συνοχής που να συμπεριλαμβάνει τους αστικούς οικότοπους 
και τη διατήρηση και προαγωγή της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.

Τέλος, οι κοινοί δείκτες που μετρούν την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, θα πρέπει να 
συμπληρωθούν από νέους και σαφέστερους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δείκτες αυτοί 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη δημιουργία των θέσεων εργασίας που επιτυγχάνονται 
μέσω του Ταμείου Συνοχής και μέσω ιδιωτικών επενδύσεων προσαρμοσμένων στη δημόσια 
στήριξη· θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν νέοι δείκτες για να μετρηθεί με ακρίβεια η 
καθιέρωση και εκτέλεση αστικών στρατηγικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη «ευφυών 
πόλεων» για το μέλλον μας.

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 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να αντιμετωπίζονται οι ειδικές 
ανάγκες του Ταμείου Συνοχής, και 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» κατά την οποία η πολιτική για τη 

(6) Για να αντιμετωπίζονται οι ειδικές 
ανάγκες του Ταμείου Συνοχής, και 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» κατά την οποία η πολιτική για τη 
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συνοχή πρέπει να υποστηρίζει την ανάγκη 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι απαραίτητο 
να καθοριστούν προτεραιότητες 
επενδύσεων εντός του πεδίου εφαρμογής 
των θεματικών στόχων που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[CPR].

συνοχή πρέπει να υποστηρίζει την ανάγκη 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα ελαχιστοποίηση του 
εξωτερικού κόστους των 
υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων για 
την κοινωνία, είναι απαραίτητο να 
καθοριστούν προτεραιότητες επενδύσεων 
εντός του πεδίου εφαρμογής των 
θεματικών στόχων που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [CPR].

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ 
άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και ενέργεια και 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη·

(α) επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ 
άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ανανεώσιμη 
ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας
και παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τεχνική βοήθεια. (γ) τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των 
ικανοτήτων.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τεχνική βοήθεια για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
και έξυπνων ιδιότυπων προϊόντων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη στέγαση. διαγράφεται

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με την προαγωγή της παραγωγής και 
της διανομής ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας·

(i) με την προαγωγή της παραγωγής και 
της περαιτέρω ανάπτυξης του δυναμικού 
υποδομών για τη διανομή ανανεώσιμης
ενέργειας και τεχνολογίας της 
πληροφορίας·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί η δέουσα υποστήριξη στην περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού διανομής, για 
να μπορεί να ανταποκρίνεται στον όγκο παραγωγής και να υποστηρίζει έτσι μια ευρύτερη χρήση 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε επιχειρήσεις και ιδίως 
σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)·

Τροπολογία 8
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές·

(iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες και ιδιωτικές
υποδομές·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές·

(iii) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές καθώς 
και στον τομέα της στέγασης·

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη της ανανέωσης των σπιτιών και οι επενδύσεις που αυξάνουν την ενεργειακή 
απόδοση του τομέα της στέγασης θα βοηθήσει τους ανθρώπους να εξοικονομούν ενέργεια, 
συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και δημιουργώντας 
σημαντικές ευκαιρίες για οικολογικά επαγγέλματα. Τούτο είναι ακόμη σημαντικότερο όταν τα 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν λιτότητα και δεν έχουν τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους 
για την υποστήριξη τέτοιων επενδύσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – επιμέρους σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) με την υποστήριξη της 
προσαρμογής των ανθρώπινων 
οικοτόπων στις αστικές και αγροτικές 
περιοχές στις απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης και στη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά
επίπεδα τάσης·

(iv) με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδα
χαμηλής και μεσαίας τάσης·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) με την προαγωγή των στρατηγικών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις αστικές 
περιοχές ·

(v) με την προαγωγή των στρατηγικών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα και των
βιώσιμων, ευφυών και ολοκληρωμένων 
σχεδίων δράσης για την ενέργεια στις 
αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 
της προαγωγής της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, των καθαρών δημόσιων 
συγκοινωνιών καθώς και μέτρων 
σχετικών με την άμβλυνση της 
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν·

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v a) με την υποστήριξη της ανάπτυξης 
της τεχνολογίας δέσμευσης και 
αποθήκευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα·

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα είναι σημαντική για τη 
μείωση των εκπομπών CΟ2 από εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και βιομηχανικές 
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εγκαταστάσεις με ορυκτά καύσιμα αλλά η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο 
και αρχικά θα είναι ακριβή στην ανάπτυξη. Ενώ το Ταμείο Συνοχής δεν πρέπει να διατίθεται 
για τη στήριξη της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, 
όσο αποδοτικές κι αν είναι, πρέπει να είναι δυνατή η χρήση του για τη στήριξη της ανάπτυξης 
της τεχνολογίας που μόνο σκοπό έχει την αποφυγή εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) με την προαγωγή της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και 
της διαχείρισης των κινδύνων:

(β) με την προαγωγή της βασισμένης στο 
οικοσύστημα προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων:

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με τη στήριξη ειδικών επενδύσεων για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

(i) με τη στήριξη ειδικών επενδύσεων για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης των παραποτάμιων και 
παράκτιων οικοσυστημάτων για το σκοπό 
της προστασίας από τις πλημμύρες·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών·

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων και 
της τεχνικής και θεσμικής ικανότητας,
για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών·



PE487.713v02-00 10/18 AD\906142EL.doc

EL

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) με την προστασία του περιβάλλοντος 
και την προαγωγή της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων:

(γ) προστασία του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 
και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ia) με την προαγωγή της ανανέωσης της 
υποδομής υδροδότησης με σκοπό την 
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 
αποδοτικότητας των πόρων, ιδιαίτερα σε 
ιστορικές πόλεις, όπου χάνονται 
σημαντικές ποσότητες ύδατος κατά τη 
διανομή.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiα) με την προαγωγή της καινοτομίας 
στον τομέα των υδάτων και την 
εγκατάσταση νέας τεχνολογίας για τον 
έλεγχο των υπόγειων υδάτινων πόρων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, 
μεταξύ άλλων και μέσω πράσινων 
υποδομών·

(iii) με την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, της 
ποιότητας του εδάφους, των τοποθεσιών 
που είναι σημαντικές για την πολιτιστική 
κληρονομιά και με την προαγωγή των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων και μέσω πράσινων υποδομών
καθώς και της διαχείρισης των 
τοποθεσιών του Natura 2000·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiia) με την προαγωγή μια συνεκτικής 
σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών για τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiiβ) με την προαγωγή ολοκληρωμένων 
στρατηγικών αστικής ανάπτυξης για 
ευφυείς πόλεις, στο πλαίσιο των οποίων 
υιοθετείται ολιστική προσέγγιση όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, τη 
δυνατότητα πρόσβασης, τους χώρους 
πρασίνου, την προσαρμογή των 
οικοτόπων και την κοινωνική ένταξη·
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) με τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την 
αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα·

(iv) με τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την 
αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών, τη δημιουργία χώρων 
πρασίνου, τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα και την έγκριση μέτρων που 
στοχεύουν στην προστασία και τη 
διαφύλαξη της ιστορικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών·

(i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
βιώσιμων πλωτών μεταφορών·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

ii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
διατροπικών και φιλικών προς το 
περιβάλλον δημόσιων τοπικών
συστημάτων μεταφορών με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα, τα οποία, μεταξύ 
άλλων, να προάγουν τη βιώσιμη αστική 
και εξωαστική κινητικότητα·
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) με την ενίσχυση της ικανότητας των 
φορέων και της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας διοίκησης καθώς και των 
δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με 
την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.

(ε) με την ενίσχυση της ικανότητας των 
φορέων και της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας διοίκησης μέσω της παροχής 
τεχνικής υποστήριξης και της προαγωγής 
της αποτελεσματικότητας των δημόσιων
διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών 
με στόχο την ουσιαστική και διαφανή
εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παραγωγική 
επένδυση

Ανάπτυξη και 
απασχόληση

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

σε ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις ισοδύναμες με τη δημόσια 
στήριξη

Ισοδύναμα 
πλήρους χρόνου

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που 
δημιουργούνται μέσω της χρηματοδότησης

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον δυναμικό ανακύκλωσης 
αποβλήτων

Πρόσθετη ικανότητα 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
αποβλήτων
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άτομα Επιπλέον πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
δημόσια συστήματα για τον διαχωρισμό και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

εκτάρια Έκταση γης με αυξημένη δυνατότητα να 
αποτρέψει ή να περιορίσει πλημμύρες και ακραία 
καιρικά φαινόμενα

εκτάρια Έκταση γης με αυξημένη δυνατότητα να 
αποτρέπει και να αναχαιτίζει δασικές πυρκαγιές

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Φύση και 
βιοποικιλότητα

εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων σε καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης

Τροπολογία

Φύση και 
βιοποικιλότητα

εκτάρια Έκταση θαλάσσιων και χερσαίων οικοτόπων σε 
καλύτερη κατάσταση διατήρησης
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εκτάρια Νέες οικολογικές υποδομές

m2 Νέοι χώροι πρασίνου σε αστικές περιοχές

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ποσοστό Μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας

Αιτιολόγηση

Αυτός ο δείκτης είναι χρήσιμος για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη του στόχου του 
20% κατά τη στρατηγική "Ευρώπη 2020".

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας– σειρά 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

KWh/έτος Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

Τροπολογία

KWh/έτος Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
των κτιρίων 

Αιτιολόγηση

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης πρέπει να μετρά την αποδοτικότητα σε όλα τα κτίρια, όχι μόνο 
στα δημόσια.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας– σειρά 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων με βελτιωμένη ενεργειακή 
απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αστική ανάπτυξη

φυσικά πρόσωπα Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής ανάπτυξης

m2 Νέοι χώροι πρασίνου σε αστικές περιοχές

φυσικά πρόσωπα Πληθυσμός που ζει σε περιοχές που επωφελούνται 
από τη βελτιωμένη πολιτιστική κληρονομιά και τα 

διατηρημένα ιστορικά κτίρια
σε ευρώ Επένδυση στην ενδυνάμωση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων σε αστικές περιοχές

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – πίνακας – σειρά 24 – στήλη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση των μετακινήσεων επιβατών με τη 
χρήση υποστηριζόμενων υπηρεσιών 
αστικών μεταφορών

Αύξηση των μετακινήσεων επιβατών με τη 
χρήση υποστηριζόμενων υπηρεσιών
δημόσιων αστικών και εξωαστικών
μεταφορών
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