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Τροπολογία 54
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της συνθήκης προβλέπει 
ότι η Ένωση αναπτύσσει και εξακολουθεί 
τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της 
συνοχής. Ως εκ τούτου, το Ταμείο Συνοχής 
συμμετέχει χρηματοδοτικώς σε σχέδια 
περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων 
στον τομέα της υποδομής των μεταφορών.

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση 
αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της 
με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Ως 
εκ τούτου, το Ταμείο Συνοχής, το οποίο 
ιδρύεται με τον παρόντα κανονισμό,
συμμετέχει χρηματοδοτικώς σε σχέδια 
περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων 
στον τομέα της υποδομής των μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 55
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών σε ολόκληρη την Ένωση, το 
Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να παρέχει 
στήριξη σε έργα υποδομών μεταφορών με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»(εφεξής «Κανονισμός 
ΔΣΕ») συνολικού ποσού ύψους ΧΧΧ 
ευρώ. Για τη στήριξη που θα παρέχεται 
από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι κανόνες που θεσπίζονται 
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στο άρθρο [84 παράγραφος 4] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [CPR]. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΣΕ, η 
στήριξη θα πρέπει να διατίθεται μόνο σε 
κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Συνοχής, με τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης που ισχύουν για το 
τελευταίο.

Or. en

Τροπολογία 56
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι επενδύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις 
δραστηριότητες που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου, δεν πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς ήδη επωφελούνται 
οικονομικά από την εφαρμογή της εν 
λόγω οδηγίας. Η εν λόγω εξαίρεση δεν 
πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης του Ταμείου Συνοχής για τη 
στήριξη δραστηριοτήτων που δεν 
παρατίθενται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 2003/87/EΚ, ακόμη και αν 
υλοποιούνται από τους ίδιους 
οικονομικούς φορείς, όπως οι επενδύσεις 
ενεργειακής απόδοσης στη συμπαραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρισμού και στα 
δίκτυα τηλεθέρμανσης, τα έξυπνα 
συστήματα διανομής, αποθήκευσης και 
μεταφοράς ενέργειας, τα μέτρα μείωσης 
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της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.λπ., 
ακόμη και αν μία από τις έμμεσες 
επιπτώσεις τους είναι η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή αν 
παρατίθενται στο εθνικό σχέδιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 10γ παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 57
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ένα κοινό σύνολο δεικτών για την 
αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής 
του προγράμματος θα πρέπει να 
καθορίζονται πριν τα κράτη μέλη 
καταρτίσουν σχέδιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους. Οι δείκτες αυτοί 
πρέπει να συμπληρώνονται με ειδικούς 
δείκτες προγράμματος.

(7) Ένα κοινό σύνολο δεικτών απόδοσης
για την αξιολόγηση της συνολικής
προόδου σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά 
την εφαρμογή των προγραμμάτων θα 
πρέπει να καθοριστεί στον παρόντα 
κανονισμό. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει 
να ανταποκρίνονται στην επενδυτική 
προτεραιότητα και το είδος ενέργειας που 
λαμβάνει στήριξη σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τις σχετικές 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…..]/2013 [CPR]. Οι δείκτες αυτοί πρέπει 
να συμπληρώνονται με ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων προγράμματος και, κατά 
περίπτωση, με ειδικούς δείκτες απόδοσης 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 58
Victor Boştinaru

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

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα 
καθήκοντα του Ταμείου Συνοχής και το 
πεδίο εφαρμογής της στήριξης που αυτό 
παρέχει όσον αφορά το στόχο «Επένδυση 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 
σύμφωνα με το άρθρο 81 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ ]/2012 [CPR].

1. Διά του παρόντος ιδρύεται Ταμείο 
Συνοχής με στόχο την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της Ένωσης για τους σκοπούς 
της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα 
καθήκοντα του Ταμείου Συνοχής και το 
πεδίο εφαρμογής της στήριξης που αυτό 
παρέχει όσον αφορά το στόχο «Επένδυση 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση» 
σύμφωνα με το άρθρο 81 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ ]/2013 [CPR].

Or. en

Τροπολογία 59
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ταμείο Συνοχής διέπεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [CPR] και 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 60
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Στήριξη από το Ταμείο Συνοχής για έργα 
υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της 
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Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
Το Ταμείο Συνοχής στηρίζει τα έργα 
υποδομών μεταφορών με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2013 [για 
τη σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»] ποσού ύψους 
ΧΧΧ ευρώ σύμφωνα με το άρθρο [84 
παράγραφος 4] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [...]/2013 [CPR].

Or. en

Τροπολογία 61
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων, 
εκτός εάν συνδέονται με την προστασία 
του περιβάλλοντος ή συνοδεύονται από 
επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τον 
περιορισμό ή τη μείωση των 
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 62
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [CPR], το Ταμείο 
Συνοχής στηρίζει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες επενδύσεων στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2013 [CPR], το Ταμείο 
Συνοχής στηρίζει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες επενδύσεων στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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[…]/2012 [CPR]: […]/2013 [CPR] λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες που 
περιγράφονται στη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του εν 
λόγω κανονισμού:

Or. en

Τροπολογία 63
Victor Boştinaru

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 64
Dimitar Stoyanov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. bg

Αιτιολόγηση

Η προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα 
πρέπει να αφορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 
οποίες, στο κατάλληλο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, 
παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτόν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, οι οποίες με τη σειρά τους 
έχουν θετικό αντίκτυπο ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.
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