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Τροπολογία 25
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

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,

Or. pt

Τροπολογία 26
Victor Boştinaru

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, 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».

Or. en
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Τροπολογία 27
Nuno Teixeira

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 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».

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η σημασία της προώθησης της ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης όλων των περιφερειών της 
Ευρώπης, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το 2020. 

Τροπολογία 28
Nuno Teixeira

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 

(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 
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μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
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.

μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
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 περιοχών, όπως 
οι εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές 
περιοχές.

Or. pt

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 29
Riikka Manner

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 
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 

(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 
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 
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άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές.

άνθρακα, ανθεκτικών στις κλιματικές 
μεταβολές και τις φυσικές καταστροφές. Η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
διεθνείς συμφωνίες και τα πρότυπα που 
ισχύουν στην εσωτερική αγορά 
εφαρμόζονται ισότιμα στα κράτη μέλη, 
χωρίς να δημιουργούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται η 
επιτυχία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Or. fi

Τροπολογία 30
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στις 28 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας 
για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών ― Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών». Σκοπός της Λευκής Βίβλου 
είναι μέχρι το 2050 να μειωθούν 
τουλάχιστον κατά 60% οι εκπομπές 
θερμοκηπικών αερίων από τον τομέα των 
μεταφορών ως προς τις εκπομπές το 1990. 
Όσον αφορά τις υποδομές, σκοπός της 
Λευκής Βίβλου είναι έως το 2030 να 
δημιουργηθεί σε επίπεδο Ένωσης ένα 
πλήρως λειτουργικό «κεντρικό δίκτυο» στο 
ΔΕΔ-Μ πολυτροπικών μεταφορών. Σκοπός 
της Λευκής Βίβλου είναι επίσης η 
βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 
πολυτροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής, 
συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 
αξιοποίησης των ενεργειακά 
αποδοτικότερων τρόπων μεταφοράς. Έτσι, 
θέτει τους κάτωθι σχετικούς στόχους 
πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ: έως το 2030, 
στροφή του 30% των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση 

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

άνω των 300 km προς άλλους μεταφοράς 
και, έως το 2050, στροφή άνω του 50%· 
έως το 2030, τριπλασιασμός του μήκους 
του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας και, έως το 2050, 
σιδηροδρομικώς η πλειονότητα των 
μεσαίων αποστάσεων μετακινήσεων των 
επιβατών· έως το 2050, σύνδεση όλων των 
αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο· σύνδεση όλων των 
θαλασσίων λιμένων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
βρίσκονται στην περιφέρεια, με γραμμή 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών και, ει δυνατόν, με το σύστημα 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, κυρίως με σκοπό 
την αύξηση των συναλλαγών και τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας μεταξύ 
των περιφερειών.

Or. fr

Τροπολογία 31
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Προκειμένου να επιτευχθεί η 
ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά 
και να προαχθεί η ανάπτυξή τους, οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές 
εξακολουθούν να χρήζουν επειγόντως 
βελτιστοποίησης των μεταφορικών τους 
συνδέσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές, τις 
μεταφορές εμπορευμάτων και τις 
αεροπορικές συνδέσεις με την ευρωπαϊκή 
ενδοχώρα, καθώς και βελτιστοποίησης 
των επιλογών τους στον τομέα της 
ενέργειας δεδομένου του απομονωμένου 
χαρακτήρα τους.

Or. pt
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Τροπολογία 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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 
…20 προσδιορίζονται οι υποδομές του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
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.

(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 
…20 προσδιορίζονται οι υποδομές του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
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 καθώς και 
την αποκατάσταση και αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 33
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι εννέα διάδρομοι 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών, οι έξι διάδρομοι του 
Συστήματος Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), 
οι «πράσινοι» διάδρομοι και οι δέκα 
διάδρομοι του εκτεταμένου δικτύου θα 
πρέπει να ενταχθούν σε μια βιώσιμη, 
διατροπική αντίληψη σχεδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 34
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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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, 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).

Or. pt

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 35
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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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) 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). Επαρκής 
χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να 
προορίζεται για έργα εκτεταμένου 
δικτύου, επειδή το εν λόγω δίκτυο είναι ο 
πλέον αποτελεσματικός τρόπος στήριξης 
των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την 
αύξηση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και τη βελτίωση της πρόσβασης 
στις περιφέρειες σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης.

Or. fi

Τροπολογία 36
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στην ανακοίνωσή της «Οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: προς μια εταιρική σχέση για μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» της 20ης Ιουνίου 2012, η 
Επιτροπή υπογραμμίζει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, όπως αυτά αναγνωρίζονται 
στα άρθρα 349 και 355 της ΣΛΕΕ, και 
εξετάζει το ενδεχόμενο οι εν λόγω 
περιοχές να συμπεριληφθούν σε σχετικά 
ειδικά έργα κοινού ενδιαφέροντος στον 
τομέα των μεταφορών, των 
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, με 
σκοπό να βοηθηθεί η ενσωμάτωσή τους 
στην εσωτερική αγορά και να προαχθεί η 
οικονομική ανάπτυξή τους. Για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να λάβουν στήριξη 
από την Επιτροπή για την εκπόνηση 
χαρτοφυλακίου ειδικών έργων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών τους και της απομόνωσής τους από άλλες ευρωπαϊκές 
περιοχές, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 355 της 
ΣΛΕΕ, να ωφεληθούν από αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, ώστε να προαχθεί η ενσωμάτωσή τους, 
και όχι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η απομόνωσή τους από την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(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 
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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. ευρώ22) 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.

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. ευρώ22) 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. Η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει, κατά τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας επιλογής των έργων, την 
ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της 
τήρησης των κριτηρίων για τις εθνικές 
πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 38
Victor Boştinaru

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. ευρώ22) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση 
έργων του κεντρικού δικτύου μεταφορών 

(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 πρέπει να χορηγηθεί, κατόπιν 
πρότερης συμφωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων 
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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.

κρατών μελών, 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 και να υλοποιήσουν 
επαρκή αριθμό συμφωνημένων έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη διάταξη CPR που ψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
τον Ιούλιο 2012 (άρθρo 84 παράγραφος 40).

Τροπολογία 39
Jan Olbrycht

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 

(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 (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». 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 
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προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

Or. pl

Τροπολογία 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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. ευρώ22) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής με βάση τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Επιτροπή 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα στις εθνικές πιστώσεις από 
το Ταμείο Συνοχής.

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ22) 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 θα 
πρέπει να στηρίξει τα επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη να 
καταστρώσουν επαρκή αριθμό σχεδίων 
έργων, ώστε να τηρηθούν οι εθνικές 
πιστώσεις από το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
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Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η πείρα από το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη, τα 
οποία είναι επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 
στην έγκαιρη εκτέλεση πολύπλοκων έργων 
υποδομών μεταφοράς με υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, για να 
βελτιωθεί η εκτέλεση έργων μεταφοράς, 
ιδίως των διασυνοριακών, με υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία, μέρος των 
διαθέσιμων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής (10 δισεκατ. ευρώ) πρέπει να 
μεταβιβασθεί για τη χρηματοδότηση έργων 
του κεντρικού δικτύου μεταφορών στα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής, τηρώντας τα κριτήρια 
για τις εθνικές πιστώσεις για τα έργα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα 
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.

Or. en

Τροπολογία 42
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η θεσμική και 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.

Or. en

Τροπολογία 43
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Το διαδίκτυο καθίσταται η κυρίαρχη 
πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει 
υπηρεσίες και επιχειρηματικότητα. 
Συνεπώς, η διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα 
πρόσβασης σε ταχύ Διαδίκτυο και 
ψηφιακές υπηρεσίες είναι ουσιώδους 
σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση 
και την ενιαία αγορά.

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Το διαδίκτυο καθίσταται η κυρίαρχη 
πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει 
υπηρεσίες και επιχειρηματικότητα. 
Συνεπώς, η διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα 
πρόσβασης σε ταχύ Διαδίκτυο και 
ψηφιακές υπηρεσίες είναι ουσιώδους 
σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση, 
την εδαφική συνοχή και την προστασία 
των καταναλωτών, καθώς και την ενιαία 
αγορά.

Or. es
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Τροπολογία 44
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Το διαδίκτυο καθίσταται η κυρίαρχη 
πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει 
υπηρεσίες και επιχειρηματικότητα. 
Συνεπώς, η διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα 
πρόσβασης σε ταχύ Διαδίκτυο και 
ψηφιακές υπηρεσίες είναι ουσιώδους 
σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση 
και την ενιαία αγορά.

(19) Οι τηλεπικοινωνίες βασίζονται όλο 
και περισσότερο σε διαδικτυακές 
υποδομές, ενώ τα ευρυζωνικά δίκτυα και 
οι ψηφιακές υπηρεσίες αλληλοσυνδέονται. 
Το διαδίκτυο καθίσταται η κυρίαρχη 
πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει 
υπηρεσίες και επιχειρηματικότητα. 
Συνεπώς, η διευρωπαϊκή διαθεσιμότητα 
πρόσβασης σε ταχύ Διαδίκτυο και 
ψηφιακές υπηρεσίες είναι ουσιώδους 
σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση, 
την εδαφική συνοχή και την ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 45
Ana Miranda

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, 
έτσι ώστε να αναλαμβάνουν μόνον το 
εγχώριο κόστος οι εθνικοί φορείς 

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

Or. es

Τροπολογία 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 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).

Or. en
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Τροπολογία 47
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Όσον αφορά τους όρους για τα 
χρηματοδοτικά μέσα, θα χρειασθεί ίσως να 
συμπεριληφθούν επιπρόσθετες απαιτήσεις 
στα προγράμματα εργασιών, όπως λόγου 
χάρη να εξασφαλισθεί ο ανταγωνιστικός 
χαρακτήρας των αγορών υπό το πρίσμα 
της ανάπτυξης των ενωσιακών πολιτικών, 
των τεχνολογικών εξελίξεων και άλλων 
παραγόντων που ενδέχεται να 
υπεισέρχονται.

(40) Όσον αφορά τους όρους για τα 
χρηματοδοτικά μέσα, θα χρειασθεί ίσως να 
συμπεριληφθούν επιπρόσθετες απαιτήσεις 
στα προγράμματα εργασιών, όπως λόγου 
χάρη να εξασφαλισθεί ο ανταγωνιστικός 
και δίκαιος χαρακτήρας της εσωτερικής 
αγοράς υπό το πρίσμα της ανάπτυξης των 
ενωσιακών πολιτικών, των τεχνολογικών 
εξελίξεων και άλλων παραγόντων που 
ενδέχεται να υπεισέρχονται.

Or. fi

Τροπολογία 48
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

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 

(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, τον δίκαιο χαρακτήρα 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 
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Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για 
καθορισμό των γενικών κανόνων για τη 
χορήγηση κοινοτικής οικονομικής 
συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

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.

Or. fi

Τροπολογία 49
Victor Boştinaru

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 
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.

(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 
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.
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Τροπολογία 50
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες. Η Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να 
προσφέρει απλουστευμένους τρόπους 
σύνδεσης και χρηματοδότησης αυτών των 
υποδομών, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μέσων 
του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(48) Σε ορισμένα έργα υποδομής 
ενωσιακού ενδιαφέροντος θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να προβλεφθεί η σύνδεση και 
η διέλευσή τους από γειτονικές χώρες, από 
χώρες σε προενταξιακή διαδικασία και από 
άλλες τρίτες χώρες, οι οποίες αποτελούν 
ιδιαιτέρως σημαντικούς εμπορικούς 
εταίρους της Ένωσης, όπως η Ρωσία. Η 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
πρέπει να προσφέρει απλουστευμένους 
τρόπους σύνδεσης και χρηματοδότησης 
αυτών των υποδομών, ώστε να 
εξασφαλισθεί συνοχή μεταξύ εσωτερικών 
και εξωτερικών μέσων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

Or. fi

Τροπολογία 51
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται 
τμήμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια 
έργου κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή μεταξύ 
κράτους μέλους και γειτονικής χώρας.

(2) Ως «διασυνοριακό τμήμα» νοείται 
τμήμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια 
έργου κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ 
τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή 
παραμεθόριων περιοχών, ή μεταξύ 
κράτους μέλους ή περιφέρειας και 
γειτονικής χώρας ή περιφέρειας.



AM\913372EL.doc 23/75 PE496.462v01-00

EL

Or. es

Τροπολογία 52
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) 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.

Or. fi

Τροπολογία 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ως «σημείο συμφόρησης» νοείται 
φυσικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή 
του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις 
στη συνέχεια των ροών μεγάλων 
αποστάσεων. Είναι δυνατή η υπερκέραση 
αυτών των εμποδίων με νέες υποδομές, 

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

όπως γέφυρες ή σήραγγες που επιλύουν τα 
προβλήματα κλίσεων, ακτινών 
καμπυλότητας, εύρους τροχιάς.

Or. en

Τροπολογία 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

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:

Or. en

Τροπολογία 55
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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· Όλες οι 
συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ 
υποδομές μεταφορών πρέπει να 
προορίζονται για πράσινα και βιώσιμα 
διατροπικά δίκτυα υποδομών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία της προσθήκης 
διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
ελλειπόντων κρίκων και βιώσιμων έργων 
εντός και μεταξύ των νέων κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 56
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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) μεταφορές: 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. Ο στόχος αυτός πρέπει να
επικεντρώνεται ιδιαιτέρως σε περιοχές με 
φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα, 
όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, η προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ώστε να 
ενθαρρύνεται η δίκαιη και ισορροπημένη ανάπτυξη.

Τροπολογία 57
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 κυκλοφοριακές ροές 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·

Or. fi

Τροπολογία 58
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβολή σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση 
βασιζόμενη στην ανάπτυξη σύγχρονων 
διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, 
τα οποία προσφέρουν, επομένως, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 

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

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 και σε συνδυασμό με άλλους 
χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. fr

Τροπολογία 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 60
Karima Delli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) σύνδεση αστικών και αγροτικών 
περιοχών μέσω διασυνοριακών γραμμών 
τροφοδοσίας στους διαδρόμους της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΔΣΕ).

Or. en

Τροπολογία 61
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, τόσο εντός των 
υποδομών μεταφοράς όσο και στα σημεία 
σύνδεσης σε διασυνοριακό επίπεδο, 
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 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 62
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εξάλειψη σημείων συμφόρησης και 
αποκατάσταση 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 σημείων συμφόρησης και 
αποκατάσταση ελλειπόντων κρίκων, με 
στόχο κυρίως την εξυπηρέτηση των 
ορεινών, νησιωτικών και 
αραιοκατοικημένων περιοχών. 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·

Or. fr

Τροπολογία 63
Oldřich Vlasák

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, 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 Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 64
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) προώθηση της δημιουργίας φορέων 
διαχείρισης και κυριότητας των 
υποδομών που ανήκουν σε περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη ή επιμέρους 
κρατικών φορέων με νομοθετικές 
αρμοδιότητες όπου μετέχουν δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Μέτρο 
επίτευξης του εν λόγω στόχου θα είναι ο 
αριθμός των φορέων διαχείρισης ή 
κυριότητας των σιδηροδρομικών 
υποδομών που ανήκουν σε δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη και έχουν 
χρηματοδοτηθεί από τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Or. es

Τροπολογία 65
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) προώθηση βελτιώσεων όσον αφορά 
την προσβασιμότητα, καθώς συνιστά 
στοιχείο καίριας σημασίας για την 
ανάπτυξη των περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων, νησιωτικών, διασυνοριακών 
και ορεινών περιοχών, που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
κινητικότητας και προσβασιμότητας, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην 
εξάλειψη των κοινωνικά και οικονομικά 
αρνητικών συνεπειών·

Or. pt
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Τροπολογία 66
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) εξασφάλιση βιώσιμων και 
αποτελεσματικών μεταφορών 
μακροπρόθεσμα, που λαμβάνουν υπόψη 
τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, τη 
διάρθρωση του εδάφους, τη δημογραφική 
κατάσταση και τη διασπορά, και όχι μόνο 
την οικονομική απόδοση, 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·

Or. es

Τροπολογία 67
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) προετοιμασία για μελλοντικές ροές 
μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, το μήκος των νέων αξόνων 
μεταφοράς πρώτων υλών·

Or. fi

Τροπολογία 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
μελλοντικές πηγές ενέργειας τις οποίες 
διαθέτουν τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 69
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
αποτελεσματικότητας εφοδιασμού της 
Ένωσης μέσω της αναβάθμισης 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·

Or. es

Τροπολογία 70
Riikka Manner
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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 
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, 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 
την κατασκευή έργων χρηματοδοτημένων 
από τη ΔΣΕ.

Or. fi

Τροπολογία 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η μείωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών η οποία παρατηρείται σήμερα, σχετίζεται σε 
μεγάλο βαθμό με το χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, αποδεικνύεται από την ανεπαρκή
πρόσβαση των κατοίκων της υπαίθρου στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και στις επιγραμμικές 
δημόσιες υπηρεσίες.

Τροπολογία 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 73
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) επιτάχυνση της ανάπτυξης ταχέων και 
υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων, τόσο
εντός όσο και μεταξύ όλων των 
περιφερειών της ΕΕ, και η υιοθέτησή 
τους, και από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στόχος του οποίου το 
μέτρο εκπλήρωσης θα είναι το επίπεδο 
ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικής 



PE496.462v01-00 36/75 AM\913372EL.doc

EL

συνδέσεις άνω των 100 Mbps· κάλυψης και ο αριθμός νοικοκυριών που 
εγγράφηκαν συνδρομητές για ευρωζωνικές 
συνδέσεις άνω των 100 Mbps·

Or. fr

Τροπολογία 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii)  προώθηση της διασύνδεσης και της 
διαλειτουργικότητας των επιγραμμικών 
(on-line) εθνικών δημοσίων υπηρεσιών, 
καθώς και της πρόσβασης σε αυτά τα 
δίκτυα, ιδίως στις αγροτικές περιοχές,
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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η μείωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών η οποία παρατηρείται σήμερα, σχετίζεται σε 
μεγάλο βαθμό με το χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, αποδεικνύεται από την ανεπαρκή
πρόσβαση των κατοίκων της υπαίθρου στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και στις επιγραμμικές 
δημόσιες υπηρεσίες.

Τροπολογία 75
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση της διασύνδεσης και της ii) προώθηση της διασύνδεσης και της 
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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.

διαλειτουργικότητας των επιγραμμικών 
(on-line) εθνικών δημοσίων υπηρεσιών 
μέσα από τις διευκολύνσεις που 
προσφέρει η ηλεκτρονική διαχείριση, 
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.

Or. es

Τροπολογία 76
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εκτέλεση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020, 
ανέρχεται σε 50.000.000.00043 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 ΧΧΧ ευρώ. Το ποσό αυτό 
κατανέμεται στους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Τροπολογία 77
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο α



PE496.462v01-00 38/75 AM\913372EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) μεταφορές: ΧΧΧ ευρώ, από τα οποία 
ΧΧΧ ευρώ θα χορηγούνται από το Ταμείο 
Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [CPR] και με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [Ταμείο 
Συνοχής], σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Τροπολογία 78
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία ΧΧΧ 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·

Or. pl

Τροπολογία 79
Tamás Deutsch

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

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

α) μεταφορές: 31 694 000 000 ευρώ, από 
τα οποία 10 000 000 000 ευρώ θα πρέπει 
να προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
έργων μεταφοράς στο κεντρικό δίκτυο 
μεταφορών σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 81
Victor Boştinaru

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

β) ενέργεια: 9 121 000.000 ευρώ· β) ενέργεια: ΧΧΧ ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Τροπολογία 82
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τηλεπικοινωνίες: 9 185 000 000 ευρώ. γ) τηλεπικοινωνίες: ΧΧΧ ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Τροπολογία 83
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένου του ποσού των 
10.000.000.000 ευρώ που θα 

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, έως 10% 
ανά τομέα, εξαιρουμένου του ποσού των 
ΧΧΧ ευρώ που θα διατεθούν από το 
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μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για 
τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των 
μεταφορών σε κράτη μέλη επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής.

Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση 
έργων στον τομέα των μεταφορών σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο 
Συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ένας βαθμός ευελιξίας, αλλά πρέπει να προσδιοριστούν τα όριά του.

Τροπολογία 84
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 85
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 

3. Ανάλογα με την κατά το άρθρο 26 
παράγραφος 1 ενδιάμεση αξιολόγηση, η 
Επιτροπή μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις 
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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.

μεταξύ των τομέων κατανομής που 
ορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 86
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) δράσεις υλοποίησης του κεντρικού 
δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. XXXX/2012 
[κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 
νέων τεχνολογιών και καινοτομιών 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. XXXX/2012 [κατευθυντήριες 
γραμμές για το ΔΕΔ-Μ], καθώς και των 
μελετών των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων που μπορεί να συνεπάγονται 
η εκτέλεση και η κατασκευή τους·

Or. es

Τροπολογία 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δράσεις υλοποίησης του κεντρικού α) δράσεις υλοποίησης αποκλειστικά του 
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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]·

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]·

Or. en

Τροπολογία 88
Karima Delli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) δράσεις που βελτιώνουν και 
αναβαθμίζουν τις υφιστάμενες 
σιδηροδρομικές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 89
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 91
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 92
Victor Boştinaru
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενισχύει και διευκολύνει την 
επίτευξη της συμφωνίας η οποία 
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο και 
υποβάλλει έκθεση ετησίως στο 
Κοινοβούλιο για τις περιπτώσεις όπου 
προκύπτουν προβλήματα και για τη φύση 
των δυσκολιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η Επιτροπή να διευκολύνει την επαφή μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των έργων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να 
προκύψουν, καθώς και για τη φύση αυτών, επειδή τα εν λόγω προβλήματα μπορεί να 
εμποδίσουν την υλοποίηση των έργων τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 93
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Δεν είναι επιλέξιµες δαπάνες για την 
αγορά γης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 96
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 98
Ana Miranda

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, 
επιμέρους κρατικούς φορείς με 
νομοθετικές αρμοδιότητες, διεθνείς 
οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, 
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς 
εγκατεστημένους σε κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 99
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 102
Ana Miranda, Karima Delli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 103
Riikka Manner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 104
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 107
Karima Delli

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όλες οι ενισχύσεις της Ένωσης για 
οδικά έργα δεν υπερβαίνουν το 30% των 
συνολικών ποσών που δαπανούνται για 
σιδηροδρομικά, περιπατητικά και 
ποδηλατικά έργα·

Or. en

Τροπολογία 108
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 109
Oldřich Vlasák

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι ένας φιλικός προς το περιβάλλον 
τρόπος διαχείρισης της κυκλοφορίας, και ως τέτοιος θα πρέπει να θέτει προϋποθέσεις ισότιμες 
με αυτές για τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Τροπολογία 110
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Μετά την επιλογή ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι εν 
λόγω περιοχές θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για αυτό το αυξημένο ποσοστό λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως αναφέρεται στα άρθρα 355 και 375 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 111
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Victor Boştinaru
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδικές προσκλήσεις για τη 
χρηματοδότηση με κονδύλια από το 
Ταμείο Συνοχής στον τομέα των 
μεταφορών

Έργα που χρηματοδοτούνται με κονδύλια 
του Ταμείου Συνοχής στον τομέα των 
μεταφορών

Or. en

Τροπολογία 113
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για το ποσό των ΧΧΧ ευρώ που 
διατίθεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] ώστε να 
δαπανηθεί για έργα που υλοποιούν 
αποκλειστικά το κεντρικό δίκτυο σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή 
εγκρίνει εκτελεστική απόφαση κατόπιν 
πρότερης συμφωνίας με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
καθορίζοντας το ποσό που θα χορηγηθεί 
και τα έργα υποδομών μεταφοράς 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που θα 
φέρει εις πέρας το εκάστοτε κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη διάταξη CPR που ψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
τον Ιούλιο 2012 (άρθρο 84 παράγραφος 40).
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Τροπολογία 114
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ποσό των 1.000.000.000 ευρώ 
που μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής 
[κανονισμός XXX άρθρο XX] για να 
διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
προκηρύσσονται ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση 
έργων του κεντρικού δικτύου 
αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

1. Για το ποσό των ΧΧΧ 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.

Or. pl

Τροπολογία 115
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών . 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, θα διασφαλίζεται η ουσιαστική 
εφαρμογή της αρχής της τήρησης των 
κριτηρίων για τις εθνικές πιστώσεις. 

Or. en

Τροπολογία 117
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 118
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για τις εν λόγω ειδικές προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, ισχύουν οι 
εφαρμοστέοι κατά τον παρόντα κανονισμό 
κανόνες για τον τομέα των μεταφορών . 
Κατά την εκτέλεση των προσκλήσεων 
αυτών, δίδεται η μέγιστη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα τα οποία πληρούν 
τα κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής, με στόχο 
την εξάλειψη των εμποδίων 
κινητικότητας, μεταξύ άλλων, στις 
απομακρυσμένες, απομονωμένες, ή 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 119
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή 
επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα 
πληρούν τα κριτήρια για τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα
κονδύλια που μεταβιβάζονται στη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
τα οποία δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί σε 
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έργο υποδομών μεταφοράς, διατίθενται 
σε όλα τα κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 
για τη χρηματοδότηση υποδομών 
μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 120
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των 10.000.000.000
ευρώ που μεταβιβάζεται από το Ταμείο 
Συνοχής [κανονισμός XXX άρθρο XX] για 
να διατεθεί σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 
εκείνα που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής 
και αναφέρονται στο άρθρο 22 και στο 
άρθρο 110 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/2012 [κανονισμός για τη 
θέσπιση κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας που 
έχουν ενταχθεί στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, και για τη θέσπιση γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, 
και για την κατάργηση του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1083/2006]45 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]45 για τις κάτωθι 
δράσεις:

Or. pl
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Τροπολογία 121
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των ΧΧΧ ευρώ που 
διατίθεται 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]45 για τις κάτωθι 
δράσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, 
όσον αφορά το ποσό των ΧΧΧ ευρώ που 
διατίθεται 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]45 για τις κάτωθι 
δράσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούν να αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Τροπολογία 122
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές·

i) σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και θαλάσσιες λεωφόροι:

Or. pt

Τροπολογία 123
Ana Miranda

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 124
Luís Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών, 
και δράσεις για τη στήριξη των νέων 
τεχνολογιών και της καινοτομίας για όλες 
τις μορφές μεταφορών·

Or. pt

Τροπολογία 125
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) συνδέσεις χερσαίων μεταφορών με 
λιμένες και αερολιμένες, ανάπτυξη 
πολυτροπικών και λιμενικών πλατφορμών 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 126
Tomasz Piotr Poręba

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 127
Luís Paulo Alves

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) συνδέσεις θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών με απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές με σημεία έντονης 
συμφόρησης στην επικοινωνία τους με 
την ευρωπαϊκή ήπειρο.
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Or. pt

Τροπολογία 128
Tomasz Piotr Poręba

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)· 
τις υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) και το σύστημα 
παρακολούθησης της κυκλοφορίας των 
πλοίων και ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 129
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. pt

Τροπολογία 130
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
μέγιστη δυνατή απορρόφηση των 
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διατιθέμενων κονδυλίων του Ταμείου 
Συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη που είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής, θα επιστηθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις υποστηρικτικές δράσεις 
των προγραμμάτων βάσει της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων 
διοικήσεων και υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ανάπτυξης και της υλοποίησης των έργων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 131
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή οργανώνει πρόσθετες 
προσκλήσεις προκειμένου να στηρίξει τα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 
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 επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
υποστηρικτικές δράσεις των 
προγραμμάτων βάσει της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεσμικής 
ικανότητας και της αποδοτικότητας των 
δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
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ανάπτυξης και της υλοποίησης των έργων 
που αναφέρονται στο παράρτημα 1 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 132
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής 
που χρησιμοποιούνται για τη 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής που χρησιμοποιούνται εκτός του πεδίου της πολιτικής της 
συνοχής όπως η ΔΣΕ δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στο σύστημα ανώτατων ορίων.

Τροπολογία 133
Victor Boştinaru

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 οι οποίες προκύπτουν λόγω 
άμεσης υπαιτιότητας των δικαιούχων·
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Or. en

Τροπολογία 134
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 135
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα τα 
οποία αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα τα 
προβλήματα του απομακρυσμένου 
χαρακτήρα και της απομόνωσης στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των επικοινωνιών, με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων του παρόντος κανονισμού 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 136
Victor Boştinaru
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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 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.

Or. en

Τροπολογία 137
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

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.

Or. en

Τροπολογία 138
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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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.

Or. en

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 139
Oldřich Vlasák

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 
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επιτροπές κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 140
Oldřich Vlasák

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 επιτροπή συντονισμού 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 εκάστοτε τομέων επικουρούν την 
Επιτροπή στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών και 
συμμετέχουν στην επανεξέτασή τους.

Or. en

Τροπολογία 141
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή οργανώνει δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα 
έργα που χρηματοδοτούνται από τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και τα αποτελέσματά τους. Η Επιτροπή 
θεωρεί επίσης προτεραιότητα τη 
διαδικτυακή παρουσία της 
πληροφόρησης και τη διαδικτυακή 
επικοινωνία για τα έργα που 
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πολιτικής της Ένωσης47. χρηματοδοτούνται από τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα 
αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται για την 
επικοινωνία βάσει του παρόντος 
κανονισμού καλύπτει επίσης την 
επικοινωνία σχετικά με τις προτεραιότητες 
πολιτικής της Ένωσης47.

Or. es

Τροπολογία 142
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – 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 
Mittellandcanal και του Twentecanal

Or. en

Τροπολογία 143
Hans-Gert Pöttering

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο
– Osnabrück – Enschede – Ουτρέχτη –

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

Münster/Osnabrück FMO – Enschede –
Ουτρέχτη – Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ –
Felixstowe – Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ –
Λίβερπουλ

Σιδηροδρ. μεταφορές, Αεροδρόμιο: 
Σιδηροδρομική διασύνδεση αεροδρομίου 
του Münster-Osnabrück 

Or. en

Τροπολογία 144
Hans-Gert Pöttering

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – 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

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

Or. en

Τροπολογία 145
Hans-Gert Pöttering

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα – Βαρσοβία – Πόζναν –
Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο – Ανόβερο 
– Osnabrück – Enschede – Ουτρέχτη –

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

Mittellandkanal – Osnabrück – Enschede 
– Ουτρέχτη – Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ –
Felixstowe – Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ –
Λίβερπουλ

Προκαθορισμένα τμήματα: Διώρυγες 
Δυτ. Γερμανίας, Mittellandkanal, 
Ανόβερο – Μαγδεμβούργο - Bερολίνο
Τρόπος μεταφοράς: εσωτερική 
ναυσιπλοΐα
Περιγραφή/ημερομηνίες: Αναβάθμιση 
(π.χ. ανύψωση των γεφυρών ώστε να 
επιτρέπονται τρία επίπεδα 
εμπορευματοκιβωτίων) 
συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων με 
άλλους τρόπους μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 146
Hans-Gert Pöttering

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – 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 – Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Προκαθορισμένα τμήματα: Ανόβερο –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Άμστερνταμ
Τρόπος μεταφοράς: πολυτροπικός
Περιγραφή/ημερομηνίες: Μελέτη σε 
ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή για 
τη μείωση των εκπομπών CO2 π.χ. με την 
εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της 
κυκλοφορία και της κινητικότητας και 
της πιο ισορροπημένης «κατανομής των 
βαρών» μεταξύ των διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς
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Or. en

Τροπολογία 147
Hans-Gert Pöttering

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – 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 – Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Προκαθορισμένα τμήματα: Βερολίνο –
Ανόβερο – NL
Τρόπος μεταφοράς: Οδικές μεταφορές
Περιγραφή/ημερομηνίες: Αναβάθμιση 
διαφόρων τμημάτων (ολλανδικό Α1, 
γερμανικό Α30) συμπεριλαμβανομένων 
συνδέσεων με τους άξονες Βορρά-Νότου

Or. en

Τροπολογία 148
Hans-Gert Pöttering

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – 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 – Enschede – Ουτρέχτη –
Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ – Felixstowe –
Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ – Λίβερπουλ

Προκαθορισμένα τμήματα: Περιοχή του 
Ρουρ - Münster -Osnabrück - Ανόβερο
Τρόπος μεταφοράς: Οδικές μεταφορές
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Περιγραφή/ημερομηνίες: Επέκταση του 
γερμανικού Α1 σε έξι λωρίδες, τμήμα 
«διασταύρωση Kamen» έως 
«διασταύρωση Lotte/Osnabrück»

Or. en

Τροπολογία 149
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – 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 Ουκρανίας– Lublin – Βαρσοβία –
Πόζναν – Φρανκφούρτη/Oder – Bερολίνο 
– Ανόβερο – Osnabrück – Enschede –
Ουτρέχτη – Άμστερνταμ/Ρόττερνταμ –
Felixstowe – Μπέρμιγχαμ/Μάντσεστερ –
Λίβερπουλ

Or. en

Τροπολογία 150
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – τμήμα α – σημείο 2 – πίνακας 1 – γραμμή 2 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα - Βαρσοβία- Poznań – γερμανική 
μεθόριος

Σύνορα Ουκρανίας– Lublin – Βαρσοβία –
Poznań – γερμανική μεθόριος

Or. en

Τροπολογία 151
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – τμήμα α – σημείο 7 – παράγραφος 1 – γραμμή 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λισαβόνα – Aveiro – Πόρτο Λισαβόνα – Aveiro – Πόρτο – Vigo
(Αυτή η σύνδεση επιτρέπει τη διασύνδεση 
της Γαλικίας με τον πορτογαλικό διάδρομο, 
με στόχο τη διασφάλιση της συμβατικής 
σιδηροδρομικής γραμμής Πόρτο-Vigo και 
την αποφυγή αχρήστευσής της, καθώς και 
τη διασύνδεση με τον ατλαντικό διάδρομο 
Γαλικίας-Πορτογαλίας.)

Or. es

Τροπολογία 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – τμήμα β – γραμμή -1 (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βουκουρέστι προς μεθόριο Δημοκρατίας 
της Μολδαβίας – Διασυνοριακό τμήμα –
Σιδηροδρ. μεταφορές – μελέτες υπό 
εκτέλεση

Or. ro

Τροπολογία 153
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 1 – τμήμα β – γραμμή 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύνορα Ουκρανίας (Lviv) – Lublin –
Βαρσοβία
Διασυνοριακό τμήμα
Σιδηροδρ. μεταφορές 
αναβάθμιση γραμμής
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Or. en

Τροπολογία 154
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Μέρος 2 – τμήμα α – γραμμή 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Διάδρομοι διαφοροποίησης της 
παροχής πετρελαίου στην 
κεντροανατολική Ευρώπη («OSC»):
Στόχος
Διαλειτουργικότητα του δικτύου 
πετρελαιαγωγών της κεντροανατολικής 
Ευρώπης με στόχο την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση 
των κινδύνων για το περιβάλλον.
Ενδιαφερόμενα κράτη μέλη: 
Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο διάδρομος περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ, αλλά, για 
άγνωστους λόγους, απουσιάζει από τον παρόντα κατάλογο.


