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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

Μεγαλύτερη εστίαση στα διασυνοριακά έργα σε παραμεθόριες περιοχές 

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αποκατάσταση ελλειπόντων κρίκων 
και εξάλειψη σημείων συμφόρησης, ιδίως 
σε διασυνοριακά τμήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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 ΔΣΕ·

(i) εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και 
των ελλειπόντων κρίκων, τόσο στις 
υποδομές μεταφορών όσο και στα σημεία 
συνδέσεως αυτών στα σημεία συνοριακής 
διέλευσης, 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 και η 
χρήση ποσοστώσεων και υψηλότερων 
ποσοστών συγχρηματοδότησης, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι παραμεθόριες περιοχές πλήττονται λόγω της περιφερειακής θέσης τους και εξαρτώνται, ως 
εκ τούτου, ιδιαιτέρως από τις συνδέσεις με το δίκτυο μεταφορών της ΕΕ. Τα υψηλότερα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης και οι ποσοστώσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να 
επενδύουν σε έργα υποδομών σε διασυνοριακές περιφέρειες, τα οποία παρέχουν πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά και συμβάλλουν στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων περιοχών 
της ΕΕ. 

Τροπολογία 5

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, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, αποκλειστικά σε κράτη μέλη 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταβιβάζονται από το Ταμείο Συνοχής προορίζονται για έργα 
υποδομών που υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε χώρες συνοχής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια για 
την εκτέλεση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» επιτρέπεται να 
καλύπτονται δαπάνες που αφορούν 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης οι οποίες
απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση του 
προγράμματος και την επίτευξη των 

Με αυτά τα χρηματοδοτικά κονδύλια για 
την εκτέλεση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» επιτρέπεται να 
καλύπτονται δαπάνες που αφορούν 
δραστηριότητες προπαρασκευής, 
παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και οι 
διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται 
άμεσα για τη διαχείριση του προγράμματος 
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στόχων του, και συγκεκριμένα μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, εφόσον 
σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού, δαπάνες 
συνδεόμενες με δίκτυα ΤΟ εστιασμένα 
στην ανταλλαγή πληροφοριών, μαζί με 
όλες τις λοιπές δαπάνες τεχνικής και 
διοικητικής συνδρομής που ενδέχεται να 
απαιτηθούν για τη διαχείριση του 
προγράμματος.

και την επίτευξη των στόχων του, και 
συγκεκριμένα μελέτες, συνεδριάσεις 
εμπειρογνωμόνων, εφόσον σχετίζονται με 
τους γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού, δαπάνες συνδεόμενες με 
δίκτυα ΤΟ εστιασμένα στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, μαζί με όλες τις λοιπές 
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
συνδρομής που ενδέχεται να απαιτηθούν 
για τη διαχείριση του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη στήριξη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της διοίκησης με 
σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Τροπολογία 7

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η ευελιξία και η ανακατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τομέων της 
ΔΣΕ. Τα κονδύλια που προορίζονται για υποδομές μεταφορών, ιδίως τα 10 δισεκατομμύρια 
ευρώ που λαμβάνονται από τα Ταμεία Συνοχής, πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο για 
τον σκοπό αυτόν.
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Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) δράσεις υλοποίησης του 
εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το 
κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XXXX/2012 [κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ], εφόσον οι εν λόγω δράσεις 
συμβάλλουν στη διευκόλυνση των 
διασυνοριακών ροών κυκλοφορίας ή στην 
εξάλειψη σημείων συμφόρησης και όταν 
επίσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
κεντρικού δικτύου, με ανώτατο όριο το 
5% του χρηματοδοτικού κονδυλίου για τις 
μεταφορές, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία που έχει κατατεθεί για το άρθρο 2, παράγραφος 10α (νέα).

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) υποστηρικτικές δράσεις των νέων 
τεχνολογιών και της καινοτομίας για το 
σύνολο των τρόπων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερο οικολογικές μεταφορές, παρά την υψηλή ενεργειακή απόδοση και τις χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα που συνεπάγονται, προϋποθέτουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του στόλου, με σκοπό την πλήρη συμβολή στις έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές και 
τη διευκόλυνση της μετάβασης στα νέα πρότυπα.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η τεχνική και διοικητική βοήθεια 
θεωρείται επιλέξιμο κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την παροχή στήριξης όσον αφορά την προετοιμασία και την εφαρμογή των έργων, ιδίως για 
τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν την απαραίτητη ετοιμότητα και επαρκείς διοικητικές 
ικανότητες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας αποτελεί μοναδικό εργαλείο σε επίπεδο ΕΕ που 
μπορεί να συλλαμβάνει και να αναπτύσσει τοπικές στρατηγικές, να εκπροσωπεί τη διαχειριστική 
αρχή σε σύνθετα προγράμματα που συνδυάζουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης και να 
υλοποιεί έργα ή προγράμματα. Ο ΕΟΕΣ επιτρέπει τη μείωση του διοικητικού κόστους και της 
πολυπλοκότητας, προσδίδοντας περαιτέρω προστιθέμενη αξία σε διασυνοριακές καταστάσεις.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
εργασιών:

β) όσον αφορά τις επιχορηγήσεις 
εργασιών:

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 αποτελεί το 20% του επιλέξιμου 
κόστους· το ποσοστό χρηματοδότησης 
αυξάνεται σε 30% για δράσεις εξάλειψης 
σημείων συμφόρησης· το ποσοστό 
χρηματοδότησης αυξάνεται σε 40% για 
δράσεις που αφορούν διασυνοριακά 
τμήματα· ποσοστό 30% της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΔΣΕ 
προορίζεται για προγράμματα σε σημεία 
συνοριακής διέλευσης. Μόνον εφόσον 
υποβληθούν προτάσεις έργων με 
διασυνοριακό χαρακτήρα δικαιούνται τα 
κράτη μέλη να λάβουν χρηματοδότηση 
για άλλα έργα·

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, ανάπτυξη λιμενικών και 
πολυτροπικών πλατφορμών, καθώς και 
δράσεις που υποστηρίζουν τις νέες 
τεχνολογίες και την καινοτομία για το 
σύνολο των τρόπων μεταφοράς: το ποσό 
της ενωσιακής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει 
το 20% του επιλέξιμου κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διασυνοριακά έργα σε παραμεθόριες περιοχές ολοκληρώνονται συχνά τελευταία, ενώ σε 
πολλές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονται καθόλου. Ο χαρακτηρισμός ποσοστού 30% της 
χρηματοδότησης παρέχει πρόσθετη ώθηση στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες, ώστε να 
μπορέσουν να επικεντρωθούν σε αυτά τα ιδιαίτερα δύσκολα έργα και διευκολύνει την 
ολοκλήρωσή τους.
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Τροπολογία 13

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 αφορούν 
διασυνοριακά τμήματα και πληρούν τα 
κριτήρια για τις εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομοίως με την τροπολογία 12.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα 10 000 000 000 ευρώ που 
μεταβιβάζονται από το Ταμείο Συνοχής 
δεν πρέπει να συνυπολογιστούν στη 
θέσπιση ανώτατου ορίου 2,5% του 
ΑΕγχΠ για τις χώρες συνοχής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα έργα προς χρηματοδότηση είναι διασυνοριακά και η θέσπιση ανώτατου ορίου 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των δύο μερών του έργου. Επιπλέον, 
εισάγει για τα κράτη μέλη που υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής το στοιχείο της άνισης 
μεταχείρισης μεταξύ των 21,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
δεδομένου ότι κατά την υλοποίηση του έργου που βασίζεται στον ανταγωνισμό δεν είναι δυνατό 
να τηρηθεί ένα τέτοιο ανώτατο όριο, όπως τα απολύτως σταθερά κονδύλια ανά χώρα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Όταν τα έργα διαθέτουν επαρκή 
ωριμότητα, ποιότητα και προστιθέμενη 
αξία για την ΕΕ σύμφωνα με τους 
στόχους και τα κριτήρια που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα 
επιλέγει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα 
έργα που ανταποκρίνονται στις εθνικές 
επιχορηγήσεις από το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής (ταμείο 
επιμερισμένης διαχείρισης) στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (μέσο κεντρικής 
διαχείρισης) αλλά προορίζεται αποκλειστικά για τα κράτη μέλη που υπάγονται στο Ταμείο 
Συνοχής, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί η εφαρμοστέα στην εν λόγω περίπτωση διαδικασία 
επιλογής των έργων και ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί ανταπόκριση, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, στις εθνικές επιχορηγήσεις κατά την εν λόγω διαδικασία.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
μέγιστη δυνατή απορρόφηση των 
μεταβιβασθέντων κονδυλίων σε όλα τα 
κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
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χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, 
θα επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
υποστηρικτικές δράσεις των 
προγραμμάτων βάσει του παρόντος 
κανονισμού 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 
για την εφαρμογή των στόχων της ΔΣΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής (ταμείο 
επιμερισμένης διαχείρισης) στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (μέσο κεντρικής 
διαχείρισης) αλλά προορίζεται αποκλειστικά για τα κράτη μέλη που υπάγονται στο Ταμείο 
Συνοχής, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί η εφαρμοστέα στην εν λόγω περίπτωση διαδικασία 
επιλογής των έργων και ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί ανταπόκριση, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, στις εθνικές επιχορηγήσεις κατά την εν λόγω διαδικασία.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη 
στα επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη, τα οποία 
ενδέχεται να συναντούν δυσκολίες κατά 
τον σχεδιασμό έργων που διαθέτουν 
επαρκή ωριμότητα, ποιότητα και 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, θα 
διοργανωθούν πρόσθετες προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταβιβάζεται από το Ταμείο Συνοχής (ταμείο 
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επιμερισμένης διαχείρισης) στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (μέσο κεντρικής 
διαχείρισης) αλλά προορίζεται αποκλειστικά για τα κράτη μέλη που υπάγονται στο Ταμείο 
Συνοχής, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί η εφαρμοστέα στην εν λόγω περίπτωση διαδικασία 
επιλογής των έργων και ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί ανταπόκριση, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, στις εθνικές επιχορηγήσεις κατά την εν λόγω διαδικασία.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
20 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο

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

μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 
τρεις μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το αργότερο έως τα μέσα του 2016, η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης 
με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
όλων των μέτρων (ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιπτώσεις), την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και 
ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους, 
προκειμένου να λάβει απόφαση 
ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής 
των μέτρων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης 
την έκταση της απλούστευσης, την 
εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη 
συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των στόχων, 
τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για ευφυή και 
βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση χωρίς 
αποκλεισμούς¸ καθώς και τις επιπτώσεις 
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων 
που έχουν προηγηθεί.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Μέρος I - πίνακας 2 – γραμμή 4 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διώρυγες Δυτ. Γερμανίας, Mittellandkanal, 
Ανόβερο – Μαγδεμβούργο - Bερολίνο

Διώρυγες Δυτ. Γερμανίας - Enschede –
διώρυγα Ντόρτμουντ-Ems –
Mittellandkanal – Ανόβερο –
Μαγδεμβούργο – Bερολίνο

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άρση αυτού του ελλείποντος κρίκου δημιουργεί έναν πολυτροπικό, πράσινο άξονα Ανατολής-
Δύσης μεταξύ Άμστερνταμ και Βερολίνου, που συνδέει πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς και 
είναι φιλικός προς το περιβάλλον, καθώς εκτρέπει την κυκλοφορία από τους 
αυτοκινητόδρομους και τις σιδηροδρομικές γραμμές. Κατά τη διαδρομή από το Ρότερνταμ ως 
το Βερολίνο, ένα φορτηγό πλοίο θα μπορούσε να εξοικονομήσει 30 ώρες.


