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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΔΣΕ αποτελεί το βασικό μέσο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση έργων στο κεντρικό δίκτυο, 
τα οποία έχουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία επιτυγχάνοντας την 
αποκατάσταση ελλειπόντων κρίκων σε διασυνοριακό επίπεδο, την εξάλειψη βασικών 
σημείων συμφόρησης και την ανάπτυξη πολυτροπικών κόμβων. Η ΔΣΕ θα αποβεί προς 
όφελος όλων των κρατών μελών παρέχοντάς τους ισότιμη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά 
και επισπεύδοντας την ανάπτυξη των υποδομών που χρειάζεται η ΕΕ. 

Όσον αφορά το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που μεταβιβάζεται από το Ταμείο 
Συνοχής και προορίζεται, στο πλαίσιο της ΔΣΕ, για έργα υποδομών μεταφορών αποκλειστικά 
για κράτη μέλη που υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής, τα τελευταία διατύπωσαν ορισμένες 
επιφυλάξεις ή ακόμα και την αντίθεσή τους. Ωστόσο, τα κονδύλια που προορίζονται για τις 
χώρες συνοχής πρέπει να έχουν στοχευμένη εφαρμογή καθώς, σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιηθούν, δεν θα επιστραφούν στο Ταμείο Συνοχής με αποτέλεσμα να χαθούν. 
Αποτελεί ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, να επεξεργαστεί την 
πρόταση της Επιτροπής και να επιφέρει τις απαραίτητες διευκρινίσεις στο κείμενο με σκοπό 
να διασφαλίσει τη στήριξη όλων των κρατών μελών για την επίτευξη μιας καλής πρότασης με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Εν προκειμένω, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι πρέπει 
να διευκρινιστούν τα ακόλουθα σημεία του κειμένου:

Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής δεν πρέπει να συνυπολογιστούν στη 
θέσπιση ανώτατου ορίου 2,5% του ΑΕγχΠ 

Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταβιβάζονται από το Ταμείο Συνοχής δεν πρέπει να 
συνυπολογιστούν για την επίτευξη του ανώτατου ορίου 2,5% του ΑΕγχΠ, όπως προτείνεται 
στο ΠΔΠ. Σε επίπεδο αρχών, δεν έχει νόημα να συμπεριληφθεί ένα κεντρικά διαχειριζόμενο 
μέσο, όπως η ΔΣΕ, στη θέσπιση ανώτατου ορίου. Τα περισσότερα έργα προς χρηματοδότηση 
είναι διασυνοριακά και η θέσπιση ανώτατου ορίου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την 
άνιση μεταχείριση των δύο μερών του έργου. Επιπλέον, εισάγει για τα κράτη μέλη που 
υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής το στοιχείο της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των 21,7 
δισεκατομμυρίων ευρώ και των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι κατά την 
υλοποίηση του έργου που βασίζεται στον ανταγωνισμό δεν είναι δυνατό να τηρηθεί ένα 
τέτοιο ανώτατο όριο, όπως τα απολύτως σταθερά κονδύλια ανά χώρα.

Μεγαλύτερη εστίαση στα διασυνοριακά έργα σε παραμεθόριες περιοχές 

Σε πολλές παραμεθόριες περιοχές, οι υφιστάμενες υποδομές εξακολουθούν να 
αντικατοπτρίζουν περιορισμένες εθνικές αρχές (δεν αποτελούν εκλογική προτεραιότητα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία προτιμούν επενδύσεις υποδομών στο κέντρο, μολονότι είναι 
σημαντικές προκειμένου να επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης και 
την εσωτερική αγορά), και οι αντίστοιχες περιφέρειες πλήττονται λόγω της περιφερειακής 
θέσης τους. Μεγάλο μέρος των έργων προτεραιότητας αφορά, πράγματι, διεθνικά έργα 
υποδομών, αλλά συχνά τέτοια έργα σε διασυνοριακές περιοχές ολοκληρώνονται πολύ αργά ή 
δεν ολοκληρώνονται καθόλου. Μέχρι στιγμής, τα 26 από τα 30 έργα προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ 
αφορούν έργα σε παραμεθόριες περιοχές ή έχουν διασυνοριακή διάσταση· ωστόσο, σε όλα 
αυτά τα έργα, οι επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές υλοποιήθηκαν τελευταίες. 
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Πρέπει να αναπτυχθούν ισχυρές συνέργειες μεταξύ της ΔΣΕ και των Ταμείων Συνοχής 

Συνέργειες όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα υποδομών πρέπει να αναπτυχθούν επίσης με 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Τα διασυνοριακά έργα υποδομών 
ακόμη και σε πλουσιότερες περιφέρειες πρέπει να είναι σαφώς επιλέξιμα στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης και απασχόλησης.

Η ΔΣΕ οφείλει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρέχει στήριξη στο εκτεταμένο δίκτυο 

Επιπλέον, στη ΔΣΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση έργα υποδομών στο εκτεταμένο δίκτυο με 
ανώτατο όριο 5%, ιδίως έργα σε διασυνοριακές περιφέρειες.  

Μια «βαθύτερη» διευκόλυνση σύνδεσης για την ενίσχυση των επενδύσεων σε καίριες 
υποδομές

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες είναι αυτές που εξαρτώνται 
περισσότερο από τις επενδύσεις σε υποδομές, διότι ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες πρέπει να μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους, να χρησιμοποιούν τους 
πόρους που απορρέουν από διορθωμένες ή ανακτημένες ταμειακές ροές στο πλαίσιο της ΔΣΕ 
ή/και των εθνικών κονδυλίων τους για έργα υποδομών. Η διαχείριση των αντίστοιχων ποσών 
πρέπει να πραγματοποιείται κεντρικά από την Επιτροπή στο πλαίσιο προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Αυτό θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε εθνικά καθώς 
και σε διεθνικά έργα υποδομών και, συνεπώς, θα συμβάλει στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, αξίζει να επισημανθεί ότι απαιτείται ένα 
πανευρωπαϊκό όραμα για έναν χώρο μεγάλων αποστάσεων που εκτείνεται πέραν των εθνικών 
συνόρων προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια (υποδομών, 
τεχνικά και διοικητικά) για τις ομαλές, διαλειτουργικές και διατροπικές μεταφορές. Αυτά τα 
εμπόδια πλήττουν βαθιά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα μέσω της αύξησης των δαπανών 
και της μείωσης της αξιοπιστίας της αλυσίδας εφοδιασμού, και επηρεάζουν ασύμμετρα τις 
πιο περιφερειακές χώρες, υποβαθμίζοντας, συνεπώς, την εδαφική συνοχή της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Πρώτη αιτιολογική αναφορά
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 172, 174 και 349,

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 οικονομία της αγοράς 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

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

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εντάξει 
την κλιματική αλλαγή στα ενωσιακά 
προγράμματα δαπανών και να διαθέσει 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης για τους στόχους που αφορούν 
το κλίμα. Κατά την προετοιμασία, τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
κοινού ενδιαφέροντος είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι θα προωθηθεί ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 

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

προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και η 
πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων. 
Οι επενδύσεις στις υποδομές που καλύπτει 
ο παρών κανονισμός θα συμβάλουν στην 
προώθηση της μετάβασης στην οικονομία 
και την κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές, 
χωρίς να αυξηθεί η απομόνωση 
ορισμένων ευρωπαϊκών περιφερειών, 
όπως οι εξόχως απόκεντρες και οι 
νησιωτικές περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Επιτυγχάνονται στενές συνέργειες 
μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της 
ΔΣΕ και του ΕΤΠΑ με σκοπό τη 
χρηματοδότηση υποδομών σε 
διασυνοριακές περιφέρειες στο πλαίσιο 
του εκτεταμένου δικτύου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Με βάση τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου, στις κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ που καθορίζονται στον 
κανονισμό XXX/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 
προσδιορίζονται οι υποδομές του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 

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

εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να 
εκπληρώνει το δίκτυο και προβλέπονται τα 
μέτρα υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα, 
στις κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται η 
ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 
2030 μέσα από τη δημιουργία νέων 
υποδομών, καθώς και την αποκατάσταση 
και αναβάθμιση των υφιστάμενων 
υποδομών.

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 
επέλθει ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος. Η 
στήριξη πρέπει επομένως να εστιασθεί στο 
κεντρικό δίκτυο (συγκεκριμένα στους 
διαδρόμους του δικτύου) και σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος όσον αφορά τα 
συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
(ιδίως τα συστήματα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας με βάση το SESAR 
για τα οποία χρειάζονται περίπου 3 
δισεκατ. ευρώ από τους δημοσιονομικούς 
πόρους της Ένωσης).

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

Αιτιολόγηση

Η στήριξη της ΔΣΕ πρέπει να εστιασθεί στο κεντρικό δίκτυο, αλλά δεν πρέπει να αποκλείεται 
εντελώς η στήριξη για το εκτεταμένο δίκτυο σε περιπτώσεις όπου τα έργα προσφέρουν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ειδικά σε περιοχές όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 355 και 375 της ΣΛΕΕ, οι οποίες εξυπηρετούνται από το 
εκτεταμένο δίκτυο, με σκοπό να αποφευχθεί η περαιτέρω απομόνωσή τους. 

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 ορισμένα 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 ([XXX] 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». Έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή έργων θα 
πρέπει να σέβεται απολύτως τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι 
πόροι που δεν έχουν ακόμη δεσμευθεί για 
ένα έργο υποδομών μεταφορών θα πρέπει 
να καθίστανται διαθέσιμοι σε όλα τα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το
Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τους 
κανόνες του παρόντος κανονισμού. Θα 
πρέπει να αποδίδεται η μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα στα έργα που 
τηρούν τις εθνικές πιστώσεις του Ταμείου 
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συνοχής. Η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει 
τα επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής κράτη
μέλη να καταστρώσουν και να 
εφαρμόσουν σχέδια έργων με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που καταγράφονται 
στο Παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η θεσμική και η διοικητική 
ικανότητα είναι σημαντικά 
προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική 
επίτευξη των στόχων της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω 
προαπαιτούμενα υφίστανται πάντα σε 
ικανοποιητικό επίπεδο για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση έργων, και, όταν είναι 
αναγκαίο, πρέπει να προσφέρει τα 
κατάλληλα μέσα στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

για τα εν λόγω δίκτυα, έτσι ώστε να 
αναλαμβάνουν μόνον το εγχώριο κόστος οι 
εθνικοί φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 10

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 
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 2007-
2013, 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).

(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 
χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουν 
διαπιστωθεί. Οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές πρέπει να θεσπίζουν τα αναγκαία 
κίνητρα για την προέλκυση ιδιωτών 
επενδυτών. Ο σχεδιασμός αυτών των 
μέσων πρέπει να στηριχθεί στην πείρα που 
αποκτήθηκε από την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-
2013, 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).

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
έγκριση τροποποιήσεων του 
παραρτήματος. Κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, η 
Επιτροπή πρέπει να διενεργεί τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’εξουσιοδότηση, πρέπει να διασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) ως «εκτεταμένο δίκτυο» νοείται ένα 
πανευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, όπως 
προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
με το οποίο διασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα στην εσωτερική αγορά 
και η διασύνδεση όλων των περιφερειών 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
απομακρυσμένων, των εξόχως
απόκεντρων και των πολύ 
αραιοκατοικημένων περιοχών, 
ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή μεταξύ και στο εσωτερικό των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών και τρίτων χωρών·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

α) συμβολή στην ευφυή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
μεγέθυνση, με την ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις 
μελλοντικές ροές κυκλοφορίας και τα 
οποία θα προσφέρουν επομένως 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός 
της ενιαίας αγοράς, και δημιουργούν 
περιβάλλον ευνοϊκότερο για ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις με συνδυασμό των 
χρηματοδοτικών μέσων και της άμεσης 
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση 
και με την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ 
των τομέων. Το μέτρο αυτού του στόχου 
θα είναι το ύψος των δημοσίων και των 
ιδιωτικών επενδύσεων που θα διατεθούν 
σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, και πιο 
συγκεκριμένα το ύψος των δημοσίων και 
των ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που υλοποιήθηκαν με 
χρηματοδοτικά μέσα βάσει του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και σε συνδυασμό με 
άλλους χρηματοδοτικούς πόρους·
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β) δυνατότητα για την Ένωση να επιτύχει 
τους στόχους της για μείωση των 
εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά
20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% και αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% 
μέχρι το 2020 και, ταυτόχρονα, 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αλληλεγγύης 
μεταξύ κρατών μελών.

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

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πραγματοποίηση των συνδέσεων που 
λείπουν και εξάλειψη σημείων 
συμφόρησης, ιδίως σε διασυνοριακά 
τμήματα.

Αιτιολόγηση

Οι παραμεθόριες περιοχές πλήττονται λόγω της περιφερειακής θέσης τους και εξαρτώνται, ως 
εκ τούτου, ιδιαιτέρως από τις συνδέσεις με το δίκτυο μεταφορών της ΕΕ. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται η υλοποίηση έργων υποδομών σε παραμεθόριες περιοχές που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση των ελλειπόντων κρίκων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, ούτως 
ώστε να συνδεθούν οι εν λόγω περιοχές με το κεντρικό δίκτυο και να αποκτήσουν έτσι καλύτερη 
πρόσβαση στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) Στον τομέα των μεταφορών, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

α) Στον τομέα των μεταφορών, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
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στηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που συντελούν στην επίτευξη των 
κατωτέρω στόχων, όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στο άρθρο 4 κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxxx/2012 [κατευθυντήριες γραμμές 
για το ΔΕΔ-Μ]:

στηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που συντελούν στην επίτευξη των 
κατωτέρω στόχων, όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στο άρθρο 4 κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. xxxx/2012 [κατευθυντήριες γραμμές 
για το ΔΕΔ-Μ]:

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

(i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων με τη χρήση και 
των ποσοστώσεων και ποσοστών 
συγχρηματοδότησης που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού 
και συνυπολογίζοντας τις γεωγραφικά 
μειονεκτικές περιφέρειες, στόχος του 
οποίου το μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο 
αριθμός νέων και βελτιωμένων 
εσωτερικών και  διασυνοριακών 
συνδέσεων και εξαλειφθέντων σημείων 
συμφόρησης σε άξονες μεταφορών που 
χρηματοδοτήθηκαν από τη ΔΣΕ·

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

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

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

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

(iv) προετοιμασία για μελλοντικές ροές 
μεταφοράς.

β) Στον τομέα της ενέργειας, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
στηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που συντελούν στην επίτευξη των 
κατωτέρω στόχων, όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/2012:

β) Στον τομέα της ενέργειας, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
στηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που συντελούν στην επίτευξη των 
κατωτέρω στόχων, όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/2012:
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(i) προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς, καθώς και εξασφάλιση 
σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο όλων 
των κρατών μελών, στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι ο αριθμός 
έργων τα οποία θα διασύνδεουν 
αποτελεσματικά τα δίκτυα των κρατών 
μελών και θα άρουν τα εσωτερικά σημεία 
συμφόρησης·

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

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

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

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

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

γ) Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
θα στηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που συντελούν στην επίτευξη των 
κατωτέρω στόχων, όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 

γ) Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
θα στηρίζονται έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που συντελούν στην επίτευξη των 
κατωτέρω στόχων, όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
xxxx/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
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την Κοινωνία της Πληροφορίας]: την Κοινωνία της Πληροφορίας]:

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

(i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και η 
υιοθέτησή τους, τόσο εντός όσο και 
μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ 
αλλά και στις περιοχές της υπαίθρου, 
καθώς 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·

(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 
διασυνοριακώς.

(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 
διασυνοριακώς.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

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. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εκτέλεση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» για την περίοδο 2014 - 2020, 
ανέρχεται σε [XXX] 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: [XXX] ευρώ, από τα οποία 
[XXX] ευρώ θα χορηγούνται από το 
Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [CPR] 
και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[Ταμείο Συνοχής], σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής για έργα που 
καταγράφονται στο Παράρτημα 1 και 
που σέβονται απολύτως τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016·

β) ενέργεια: 9 121 000.000 ευρώ· β) ενέργεια: [XXX] ευρώ·

γ) τηλεπικοινωνίες: 9 185 000 000 ευρώ. γ) τηλεπικοινωνίες: [XXX] ευρώ.
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 

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 
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στην ανταλλαγή πληροφοριών, μαζί με 
όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής που ενδέχεται να 
απαιτηθούν για τη διαχείριση του 
προγράμματος.

στην ανταλλαγή πληροφοριών, μαζί με 
όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής που ενδέχεται να 
απαιτηθούν για τη διαχείριση του 
προγράμματος.

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

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

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

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιλέξιμες για στήριξη με ενωσιακή 
ενίσχυση υπό μορφή επιχορηγήσεων, 
χρηματοδοτικών μέσων και συμβάσεων 
είναι μόνον οι δράσεις που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (EΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 

1. Επιλέξιμες για στήριξη με ενωσιακή 
ενίσχυση υπό μορφή επιχορηγήσεων, 
χρηματοδοτικών μέσων και συμβάσεων 
είναι μόνον οι δράσεις που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (EΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
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γραμμές για τις ενεργειακές 
προτεραιότητες] και (EΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας].

γραμμές για τις ενεργειακές 
προτεραιότητες] και (EΕ) αριθ. XXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας].

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

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

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

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

a a) δράσεις για την υλοποίηση του 
εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ] εφόσον οι εν λόγω δράσεις 
συμβάλλουν στη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών ροών κυκλοφορίας ή την 
εξάλειψη σημείων συμφόρησης και όταν 
επίσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
κεντρικού δικτύου και εξασφαλίζουν τη 
διασύνδεση μεταξύ περιφερειών, 
περιλαμβανομένων των πιο 
απομακρυσμένων και εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, με ανώτατο 
όριο το 5% του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου για τις μεταφορές, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος 
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κανονισμού·
β) μελέτες για έργα κοινού ενδιαφέροντος, 
κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ]·

β) μελέτες για έργα κοινού ενδιαφέροντος, 
κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ]·

γ) υποστηρικτικές δράσεις για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

γ) υποστηρικτικές δράσεις για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, κατά το άρθρο 8 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]·

δ) υποστηρικτικές δράσεις των 
συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]· 

δ) υποστηρικτικές δράσεις των 
συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. XXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ]· 

ε) υποστηρικτικές δράσεις των 
εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 38 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ]·

ε) υποστηρικτικές δράσεις των 
εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με 
το άρθρο 38 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
XXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ]·

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

στ) δράσεις που στοχεύουν στη μείωση 
του θορύβου από τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, μεταξύ άλλων με μετασκευή 
και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού·

ζ) υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος. ζ) υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος·
ζ α) δράσεις υποστήριξης των νέων 
τεχνολογιών και της καινοτομίας για όλα 
τα μεταφορικά μέσα.

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

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. Η Επιτροπή υποστηρίζει 
την επίτευξη της συμφωνίας και 
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο 
Κοινοβούλιο για τις περιπτώσεις όπου 
προκύπτουν προβλήματα και για τη φύση
των δυσκολιών. Κατ’εξαίρεση, δεν 
απαιτείται η προαναφερόμενη γραπτή 
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διασχίζει όμως σύνορα. συμφωνία όταν πρόκειται για έργο 
αναγκαίο για τη σύνδεση με το δίκτυο 
γειτονικού κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, 
το οποίο δεν διασχίζει όμως σύνορα. 

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).

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).

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 ενεργειακές προτεραιότητες]. 

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 ενεργειακές προτεραιότητες]. 

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, 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.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού είναι δυνατόν να λάβουν 
οποιαδήποτε από τις μορφές που 
προβλέπονται στο άρθρο XXX του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. XXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός].

1. Οι επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος 
κανονισμού είναι δυνατόν να λάβουν 
οποιαδήποτε από τις μορφές που 
προβλέπονται στο άρθρο XXX του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. XXX/2012 [νέος 
δημοσιονομικός κανονισμός].
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Στα προγράμματα εργασιών καθορίζονται 
οι μορφές επιχορήγησης που επιτρέπονται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των 
αντίστοιχων δράσεων.

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

2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 
ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η 
σχετική αίτηση ενίσχυσης. [Δαπάνες 
δράσεων που απορρέουν από έργα 
περιλαμβανόμενα στο πρώτο πολυετές 
πρόγραμμα είναι επιλέξιμες από την 1η 
Ιανουαρίου 2014].

2. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 
ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η 
σχετική αίτηση ενίσχυσης. [Δαπάνες 
δράσεων που απορρέουν από έργα 
περιλαμβανόμενα στο πρώτο πολυετές 
πρόγραμμα είναι επιλέξιμες από την 1η 
Ιανουαρίου 2014].

3. Επιλέξιμες είναι μόνον οι δαπάνες που 
προκύπτουν σε κράτη μέλη, εξαιρουμένης 
της περίπτωσης έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που καλύπτει και το έδαφος 
τρίτων χωρών και εφόσον η δράση είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 
του συγκεκριμένου έργου.

3. Επιλέξιμες είναι μόνον οι δαπάνες που 
προκύπτουν σε κράτη μέλη, εξαιρουμένης 
της περίπτωσης έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που καλύπτει και το έδαφος 
τρίτων χωρών και εφόσον η δράση είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 
του συγκεκριμένου έργου.

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

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

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

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

6. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για την 
αγορά γης.

6. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για την 
αγορά μη οικοδομημένης γης.

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

8. Οι κανόνες για την επιλεξιμότητα του 
κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι 
δικαιούχοι εφαρμόζονται τηρουμένων των 
αναλογιών στο κόστος με το οποίο 
επιβαρύνονται οι φορείς υλοποίησης.

8. Οι κανόνες για την επιλεξιμότητα του 
κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι 
δικαιούχοι εφαρμόζονται τηρουμένων των 
αναλογιών στο κόστος με το οποίο 
επιβαρύνονται οι φορείς υλοποίησης.

8a. Η τεχνική και διοικητική βοήθεια 
θεωρείται επιλέξιμο κόστος.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας αποτελεί μοναδικό εργαλείο σε επίπεδο ΕΕ που 
μπορεί να συλλαμβάνει και να αναπτύσσει τοπικές στρατηγικές, να εκπροσωπεί τη διαχειριστική 
αρχή σε σύνθετα προγράμματα που συνδυάζουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης και να 
υλοποιεί έργα ή προγράμματα. Ο ΕΟΕΣ επιτρέπει τη μείωση του διοικητικού κόστους και της 
πολυπλοκότητας, προσδίδοντας περαιτέρω προστιθέμενη αξία σε διασυνοριακές καταστάσεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

2. Στον τομέα των μεταφορών: 2. Στον τομέα των μεταφορών:

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

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

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
εργασιών:

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
εργασιών:

(i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 

(i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές: το ποσό της ενωσιακής 
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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·

ενίσχυσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 
20% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% του 
επιλέξιμου κόστους· το ποσοστό 
χρηματοδότησης αυξάνεται έως σε 30% 
για δράσεις εξάλειψης σημείων 
συμφόρησης· το ποσοστό χρηματοδότησης 
αυξάνεται έως σε 40% για δράσεις που 
αφορούν διασυνοριακά τμήματα· ποσοστό 
25% της χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
της ΔΣΕ προορίζεται για προγράμματα 
σε σημεία συνοριακής διέλευσης·

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

(ii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, δράσεις για τη 
μείωση του θορύβου από τις 
σιδηροδρομικές εμπορευματικές 
μεταφορές με μετασκευή του υπάρχοντος 
τροχαίου υλικού και με τη διευκόλυνση 
του εκσυγχρονισμού του, καθώς και για 
την ανάπτυξη λιμένων, χωρίς να 
παραμελούνται οι γεωγραφικά 
μειονεκτικές περιφέρειες, και ενέργειες 
που υποστηρίζουν τις νέες τεχνολογίες 
και την καινοτομία για το σύνολο των 
μεταφορικών μέσων: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 
20% του επιλέξιμου κόστους.

γ) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για 
συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας:

γ) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για 
συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας:

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

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

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

(ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, εμπορευματικές μεταφορές, 
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.

3. Στον τομέα της ενέργειας: 3. Στον τομέα της ενέργειας:

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

υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου κόστους 
μελετών ή/και εργασιών·

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

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

4. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών: 4. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών:
α) δράσεις στον τομέα των ευρυζωνικών 
δικτύων: το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης 
δεν υπερβαίνει το 50% του επιλέξιμου 
κόστους·

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

β) δράσεις στον τομέα των υπηρεσιών 
γενικής εφαρμογής: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 
% του επιλέξιμου κόστους·

β) δράσεις στον τομέα των υπηρεσιών 
γενικής εφαρμογής: το ποσό της 
ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 
% του επιλέξιμου κόστους·

γ) οι κεντρικές πλατφόρμες εξυπηρέτησης 
χρηματοδοτούνται κατά κανόνα με 
συμβάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
επιτρέπεται ενίσχυση με επιχορήγηση που 
καλύπτει έως το 100% του επιλέξιμου 
κόστους, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης· 

γ) οι κεντρικές πλατφόρμες εξυπηρέτησης 
χρηματοδοτούνται κατά κανόνα με 
συμβάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
επιτρέπεται ενίσχυση με επιχορήγηση που 
καλύπτει έως το 100% του επιλέξιμου 
κόστους, με την επιφύλαξη της αρχής της 
συγχρηματοδότησης· 

δ) υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος 
που περιλαμβάνουν χαρτογράφηση των 
υποδομών, διάδοση και τεχνική βοήθεια: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 75% του επιλέξιμου 
κόστους.

δ) υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος 
που περιλαμβάνουν χαρτογράφηση των 
υποδομών, διάδοση και τεχνική βοήθεια: 
το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το 75% του επιλέξιμου 
κόστους.

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 

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

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

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 
διαμορφώνεται με βάση ανάλυση κόστους-
οφέλους κάθε έργου, τη διαθεσιμότητα 
δημοσιονομικών πόρων και την ανάγκη 
μεγιστοποίησης της μόχλευσης που 
επιφέρει η χρηματοδότηση της ΕΕ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών . 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται η μέγιστη 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, με 
στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στην 
κινητικότητα. Η επιλογή των σχεδίων 
βασίζεται στην επάρκεια της ωριμότητας, 
της ποιότητας και της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας τους, σύμφωνα με 
τους στόχους και τα κριτήρια που 
προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και με σεβασμό των κριτηρίων για τις 
εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κονδύλια 
που μεταβιβάζονται στη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» τα οποία δεν 
έχουν ακόμη δεσμευτεί σε έργο υποδομών 
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μεταφορών, διατίθενται σε όλα τα κράτη 
μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
για τη χρηματοδότηση υποδομών 
μεταφορών, σύμφωνα με τους κανόνες 
που τίθενται στον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, δίδεται η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στα σχέδια που 
ανταποκρίνονται στις εθνικές 
επιχορηγήσεις από το Ταμείο Συνοχής.

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

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

α) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις μελετών: α) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις μελετών:

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
εργασιών:

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
εργασιών:

(i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·

(i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·

(ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων·

(ii) δράσεις στήριξης των διασυνοριακών 
οδικών τμημάτων·

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

(iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών·
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γ) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για 
συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας:

γ) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για 
συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας:

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

(i) για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης 
της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 
(ERTMS), τις Υπηρεσίες πληροφοριών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS) και το 
Σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
των σκαφών και σχετικής πληροφόρησης 
(VTMIS)·

(ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας.

(ii) συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας·

(iii) θαλάσσιες αρτηρίες.
Η Επιτροπή οργανώνει πρόσθετες 
προσκλήσεις, σε τουλάχιστον ετήσια 
βάση, προκειμένου να στηρίξει τα κράτη 
μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 
και τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά τον σχεδιασμό 
έργων που διαθέτουν επαρκή ωριμότητα, 
ποιότητα και προστιθέμενη αξία για την 
ΕΕ. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
μέγιστη δυνατή απορρόφηση των 
μεταβιβασθέντων κονδυλίων σε όλα τα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
υποστηρικτικές δράσεις των 
προγραμμάτων βάσει της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» οι οποίες 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεσμικής 
ικανότητας και της αποδοτικότητας των 
δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση των έργων που αναφέρονται 
στο παράρτημα 1 του παρόντος 
κανονισμού.
3a. Τα [XXX] ευρώ που μεταβιβάζονται 
από το Ταμείο Συνοχής δεν πρέπει να 
συνυπολογιστούν στη θέσπιση ανώτατου 
ορίου 2,5% του ΑΕγχΠ για τις χώρες 
συνοχής.
3β. Τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής 
που χρησιμοποιούνται για τη 
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χρηματοδότηση έργων στον τομέα των 
μεταφορών στα κράτη μέλη που είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής δεν υπολογίζονται εις 
βάρος του συστήματος ανώτατων ορίων 
της πολιτικής της συνοχής.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
1. Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες και τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 22 και του άρθρου 
100 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. XXX/XXXX (κανονισμός κοινών 
διατάξεων), πέραν του υψηλότερου 
ποσοστού συγχρηματοδότησης έως 10%, 
επίσης στο πλαίσιο της ΔΣΕ1, μπορούν, 
κατόπιν αιτήματός τους, να 
χρησιμοποιήσουν:
(i) πόρους που απορρέουν από 
ανακτημένες ταμειακές ροές στο πλαίσιο 
της ΔΣΕ για έργα υποδομών·
(ii) πόρους που απορρέουν από 
διορθωμένες ή/και ανακτημένες 
ταμειακές ροές στο πλαίσιο των εθνικών 
κονδυλίων τους για έργα υποδομών·
(iii) η διαχείριση των αντίστοιχων ποσών 
πρέπει να πραγματοποιείται κεντρικά από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο προγράμματος 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξη. Αυτό ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις σε εθνικά και διεθνικά έργα 
υποδομών και συμβάλλει, συνεπώς, στην 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.
_________________
1 Ομοίως 3, άρθρο 11 παράγραφος 3.
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαρτώνται ιδιαιτέρως από τις 
υποδομές, διότι δίνουν ώθηση στην απασχόληση και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) μετά από αξιολόγηση της προόδου του 
έργου, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων 
καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση της 
δράσης για τις οποίες φέρουν την άμεση 
ευθύνη οι επωφελούμενοι·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη προθεσμία τριών μηνών παρέχει στις εθνικές και τοπικές αρχές αρκετό χρόνο για τη 
διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης και την υποβολή ουσιαστικών παρατηρήσεων σχετικά με 
κάποιο συγκεκριμένο έργο πριν την ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα χρηματοδοτικά μέσα στηρίζουν 
έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους 
πολιτικής της Ένωσης, λειτουργούν 
χωρίς να δημιουργούν διακρίσεις, πρέπει 
να έχουν σαφή ημερομηνία λήξης, να 
τηρούν τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και να 
συμπληρώνουν παραδοσιακά μέσα όπως 
είναι οι ενισχύσεις.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να υπόκειται σε δέουσα ρύθμιση, ενώ θα πρέπει 
να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τα κρατικά 
κεφάλαια, καθώς και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων μόχλευσης. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή τα 
κράτη μέλη διενεργούν, ιδίως για έργα 
στους τομείς των μεταφορών, της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, 
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.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3



AD\915841EL.doc 33/39 PE491.329v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά ιδίως τις τηλεπικοινωνίες, οι 
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.

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων 
χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και, σε 
περίπτωση παρατυπιών, με την ανάκτηση 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
και, εφόσον χρειασθεί, με την επιβολή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων 
χρηματοδοτούμενων βάσει του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι οι 
δαπάνες δεν είναι δυσανάλογες για 
υποδομές ίδιου είδους στα διάφορα 
κράτη μέλη λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τις τοπικές τιμές,  με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και, σε 
περίπτωση παρατυπιών, με την ανάκτηση 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
και, εφόσον χρειασθεί, με την επιβολή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί, κατά το μέγιστο δυνατόν, ότι οι δαπάνες των έργων υποδομής που 
χρηματοδοτούνται με κονδύλια της ΕΕ είναι ομοιογενείς στα διάφορα κράτη μέλη, με βάση το 
κόστος του εργατικού δυναμικού και των υλικών σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
συντονιστική επιτροπή της Διευκόλυνσης 
και από επιτροπές που έχουν θεσπιστεί 
για καθένα από τους τρεις τομείς του 
μέσου –υποδομές στον τομέα των 
μεταφορών, της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για επιτροπές
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η συντονιστική επιτροπή είναι αρμόδια 
για την οριζόντια εξέταση των 
προγραμμάτων εργασιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 17 με σκοπό να εξασφαλίζεται 
συνοχή και εντοπισμός και αξιοποίηση των 
συνεργειών μεταξύ τομέων. Οι επιτροπές 
των αντίστοιχων τομέων επικουρούν την 
Επιτροπή στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών και 
συμμετέχουν στην επανεξέτασή τους.

Τροπολογία 33

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 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο τριών ετών αρχής γενομένης 
από...*. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 
σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
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κανονισμού. αργότερο 9 μήνες πριν από τη λήξη της 
τριετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός 3 μηνών 
πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
_________________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση δεν πρέπει να υπερέχουν των νομοθετικών εξουσιών και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις που θα επιτρέπουν την τακτική παρακολούθηση 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

5. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός τριών
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
τρεις μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Μέρος 1 – Τμήμα α – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Rheine –
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo –Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Μελέτη 
βιωσιμότητας για τη σύνδεση μεταξύ του 
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Mittellandcanal και του Twentecanal

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – τμήμα α – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Αερολιμένας 
Münster/Osnabrück FMO – Enschede –
Ουτρέχτη – Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ –
Felixstowe – Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ –
Λίβερπουλ

Σιδηρόδρομος, Αερολιμένας: 
Σιδηροδρομική διασύνδεση αερολιμένα 
του Münster-Osnabrück

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – τμήμα α – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Hengelo/Twente –
Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Σιδηρόδρομος: αναβάθμιση διαφόρων 
τμημάτων (Ανόβερο – Osnabrück –
Hengelo/Twente· ιδίως της 
παρακαμπτηρίου Minden/Seelze –
Ανόβερο και Twente)

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – τμήμα α – σημείο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Διώρυγες Δυτ. Γερμανίας, 
Mittellandkanal – Osnabrück – Enschede 
– Ουτρέχτη – Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ –
Felixstowe – Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ –
Λίβερπουλ

Προκαθορισμένα τμήματα: Διώρυγες 
Δυτ. Γερμανίας, Mittellandkanal, 
Ανόβερο – Μαγδεμβούργο - Bερολίνο
Μεταφορικό μέσο: Εσωτερική 
ναυσιπλοΐα
Περιγραφή/ημερομηνίες: Αναβάθμιση 
(π.χ. ανύψωση των γεφυρών ώστε να 
επιτρέπονται τρία επίπεδα 
εμπορευματοκιβωτίων), 
περιλαμβανομένων συνδέσεων με άλλα 
μεταφορικά μέσα.
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