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Τροπολογία 1
Riikka Pakarinen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα 28 
και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Riikka Pakarinen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3
Riikka Pakarinen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ένα πλαίσιο επιδόσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4Riikka Pakarinen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Έρευνα, καινοτομία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Έρευνα, καινοτομία

άτομα Αριθμός 
προσωπικού/ερευνητών 
έρευνας και ανάπτυξης 
που εργάζονται σε 
νεοδομούμενες ή 
νεοεξοπλιζόμενες 
εγκαταστάσεις υποδομής 
έρευνας

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
υποστηριζόμενα 
ερευνητικά ιδρύματα

ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αριθμός θέσεων εργασίας 
για προσωπικό/ερευνητές 
έρευνας και ανάπτυξης 
που δημιουργούνται σε 
υποστηριζόμενες 
οντότητες

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη στην 
καινοτομία ή στην έρευνα 
και ανάπτυξη
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επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
διαθέτουν νέα ή 
σημαντικά βελτιωμένα 
προϊόντα που είναι νέα 
στην αγορά ως 
αποτέλεσμα 
υποστηριζόμενων έργων 
καινοτομίας ή έρευνας 
και ανάπτυξης 

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
διαθέτουν νέα ή 
σημαντικά βελτιωμένα 
προϊόντα που είναι νέα 
στην επιχείρηση ως 
αποτέλεσμα 
υποστηριζόμενων έργων 
καινοτομίας ή έρευνας 
και ανάπτυξης

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Έρευνα, καινοτομία

διαγράφεται
διαγράφεται
ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αριθμός νέων ερευνητών 
σε υποστηριζόμενες
μονάδες

ισοδύναμα 
πλήρους 
απασχόλησης

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών

επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα

ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με 
βάση τη δημόσια 
υποστήριξη στην 
καινοτομία ή στην έρευνα 
και ανάπτυξη

επιχειρήσεις Αριθμός των επιχειρήσεων 
που υποστηρίζονται για 
να εισάγουν νέα προϊόντα
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στην αγορά
επιχειρήσεις Αριθμός των επιχειρήσεων 

που υποστηρίζονται για 
να εισάγουν νέα προϊόντα
στην επιχείρηση

Or. en

Τροπολογία 5
Riikka Pakarinen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας MW Πρόσθετη ικανότητα 

παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με 
βελτιωμένη κατάταξη 
κατανάλωσης ενέργειας

kWh/έτος Μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των 
δημόσιων κτιρίων

χρήστες Αριθμός πρόσθετων 
χρηστών ενέργειας που 
είναι συνδεδεμένοι με 
ευφυή δίκτυα

Μείωση των αερίων θερμοκηπίου τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου σε 
ισοδύναμο CO2

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές
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Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας MW Πρόσθετη ικανότητα 
παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με 
βελτιωμένη κατάταξη 
κατανάλωσης ενέργειας

kWh/έτος Μείωση της ετήσιας
κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας των δημόσιων 
κτιρίων

χρήστες Αριθμός πρόσθετων 
χρηστών ενέργειας που 
είναι συνδεδεμένοι με 
ευφυή δίκτυα

Μείωση των αερίων θερμοκηπίου τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
αερίων θερμοκηπίου 

Or. en

Τροπολογία 6
Riikka Pakarinen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κοινωνικές υποδομές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κοινωνικές υποδομές
Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση άτομα Ικανότητα παροχής 

υπηρεσιών
υποστηριζόμενης παιδικής 
φροντίδας ή υποδομών 
εκπαίδευσης

Υγεία άτομα Ικανότητα παροχής 
υποστηριζόμενων
υπηρεσιών υγείας
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Στέγαση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών που 
επωφελούνται από 
βελτιωμένες συνθήκες 
στέγασης

Τουρισμός επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενους τόπους 
τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

Πολιτιστική κληρονομιά επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενους χώρους

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κοινωνικές υποδομές
Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση άτομα Δυναμικό υποδομής 

υποστηριζόμενης παιδικής 
φροντίδας ή εκπαίδευσης

Υγεία άτομα Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
υγείας

διαγράφεται
διαγράφεται
διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Riikka Pakarinen
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Αστική ανάπτυξη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αστική ανάπτυξη
άτομα Πληθυσμός που ζει σε 

περιοχές με 
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ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης

τετραγωνικά 
μέτρα

Νέοι ανοικτοί χώροι σε 
αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Νέα δημόσια ή εμπορικά 
κτίρια σε αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Νέες κατοικίες σε αστικές 
περιοχές

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ειδικοί δείκτες αστικής ανάπτυξης
άτομα Πληθυσμός που ζει σε 

περιοχές με 
ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης

τετραγωνικά 
μέτρα

Ανοικτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε 
αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια 
που κτίζονται ή 
ανακαινίζονται σε αστικές 
περιοχές

Μονάδες 
στέγασης

Κατοικίες που 
αποκαθίστανται σε 
αστικές περιοχές

Or. en


