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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 
του Συμβουλίου
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0612/2),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0325/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
25ης Απριλίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 3ης Μαΐου 20122,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να 
υποστηρίζει τα έργα υποδομής 
μεταφορών που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της […] για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»1 συνολικού ποσού ύψους 
ΧΧ ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιείται 
μόνο για επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
κράτη μέλη από το Ταμείο Συνοχής, και 
με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
ισχύουν για το τελευταίο. Η διαδικασία 
επιλογής έργων θα πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τους στόχους και τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 
[11] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[για τη σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»]· εντούτοις, 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή 
επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα 
διεξάγεται τηρώντας τις εθνικές 
επιχορηγήσεις που μεταφέρονται από το 
Ταμείο Συνοχής στη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».
_____________
1 ΕΕ L ...

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί στον παρόντα κανονισμό το σκεπτικό της μεταφοράς κεφαλαίων από 
το Ταμείο Συνοχής στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς επηρεάζει τις εθνικές 
επιχορηγήσεις του Ταμείου Συνοχής. Απαιτείται μιας περίοδος τριετίας, κατά την οποία θα είναι 
εγγυημένες οι εθνικές επιχορηγήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη είναι 
σε θέση να καταρτίσουν μια αλληλουχία εκτέλεσης έργων με τη χρήση των διαθέσιμων 
μηχανισμών συνδρομής της Επιτροπής. Ύστερα από την εν λόγω περίοδο, θα ισχύουν οι τυπικοί 
κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το άρθρο 192 παράγραφος 5 της 
Συνθήκης προβλέπει μια εξαίρεση στη 
γενική αρχή που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης. 
Πρέπει συνεπώς να διασφαλιστεί, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, η πρόληψη των 
καταστροφών και η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην επίτευξη των 
πρωταρχικών του στόχων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προλαμβάνονται εξαρχής οι 
καταστροφές, μέσω ενδελεχούς εφαρμογής του συνόλου της ισχύουσας εφαρμοστέας 
νομοθεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόληψη των καταστροφών, η εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα και η χρήση του Ταμείου 
Συνοχής, παρότι προβλέπεται από τη Συνθήκη, θα πρέπει να συνιστά μόνο έσχατη λύση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
περισσότερα κράτη μέλη είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, ενώ τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία 
επικύρωσής της. Είναι σημαντικό κατά 
την εφαρμογή των αντίστοιχων έργων να 
λαμβάνεται υπόψη στις προδιαγραφές η 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία που αναφέρεται στο άρθρο 9 
της σύμβασης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την 
ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία 
σε σχέση με το παρελθόν.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πρέπει θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 
σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων 
που μπορούν να υποστηριχθούν από το 
Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο των 
θεματικών στόχων που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [CPR]. 
Ταυτόχρονα, οι δαπάνες εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει 
να ορίζονται και να διευκρινίζονται, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής 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.

(5) Πρέπει θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 
σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων 
που μπορούν να υποστηριχθούν από το 
Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο των 
θεματικών στόχων που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [CPR]. 
Ταυτόχρονα, οι δαπάνες εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει 
να ορίζονται και να διευκρινίζονται, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις επενδύσεις 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Παραρτήματος 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και η κεντρική θέρμανση και ψύξη μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τη μείωση των δαπανών των πολιτών για την ενέργεια. Ο 
αποκλεισμός της στήριξης που προβλέπεται στην πρόταση θα πρέπει να αφορά μόνον τη 
δραστηριότητα καύσης των εν λόγω εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου την πηγή των εκπομπών 
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αερίων του θερμοκηπίου, αφήνοντας περιθώριο για στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής 
υπέρ των υπολοίπων στοιχείων και του δικτύου διανομής.

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τα έργα υποδομής μεταφορών που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»] συνολικού ποσού ύψους 
ΧΧ ευρώ σύμφωνα με τα κριτήρια που 
προβλέπονται στον κανονισμό. Έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή 
επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα 
διεξάγεται τηρώντας τις εθνικές 
επιχορηγήσεις από το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β) επενδύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Δραστηριότητες που 
διεξάγονται ως πιλοτικά έργα ή με 
συνολική χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας δεν θα καλύπτονται από την 
παρούσα εξαίρεση·

Or. en



PE486.124v01-00 10/18 PR\897482EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 4.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη στέγαση. γ) τη στέγαση εκτός εάν σχετίζεται με την 
προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στον στεγαστικό 
τομέα είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος για την εκπλήρωση των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Θα συμβάλλει επίσης 
εξαιρετικά στη μείωση των ενεργειακών δαπανών των νοικοκυριών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο α – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές·

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές και στον 
στεγαστικό τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 7.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο α – στοιχείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) α) με τη στήριξη του δικτύου διανομής 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της 
κεντρικής θέρμανσης και ψύξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 4.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο γ – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, 
μεταξύ άλλων και μέσω πράσινων 
υποδομών·

iii) με την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, 
μεταξύ άλλων και μέσω πράσινων 
υποδομών και του δικτύου «Natura 
2000»·

Or. en

Αιτιολόγηση
Το δίκτυο Natura 2000 είναι το εργαλείο προτεραιότητας για την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, όπως αναφέρεται στην επενδυτική προτεραιότητα. 
Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες προγραμμάτων αποκατάστασης μεγάλης κλίμακας σε 
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 με τη στήριξη του Ταμείου Συνοχής.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο γ – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) με τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την 

iv) με τη βελτίωση του αστικού και του 
αγροτικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων 
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αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα·

με την αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αποκλείονται από τη στήριξη του Ταμείου Συνοχής.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο δ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας·

ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης και προσιτής 
δημόσιας κινητικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 3.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο d – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων·

iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας, προσιτών και 
διαλειτουργικών σιδηροδρομικών 
συστημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 3.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Συνοχής 

Στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την πολιτική συνοχής που προτάθηκε από 
την Επιτροπή, το Ταμείο Συνοχής αποτελεί μέρος των νέων Ταμείων του Κοινού 
Στρατηγικού Πλαισίου, που θα καλύπτουν τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, καθώς 
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας. Όλα αυτά τα ταμεία θα υπόκεινται σε κοινές διατάξεις σε αρκετούς 
τομείς προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, και όπως συμβαίνει στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ θα 
συνεχιστούν με την επιφύλαξη ενός πρόσθετου συνόλου ειδικών κοινών κανόνων αναφορικά 
με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση. 

Παρότι η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πλαίσιο για τα ταμεία, το πεδίο εφαρμογής και οι 
στόχοι που αφορούν συγκεκριμένα το Ταμείο Συνοχής δεν έχουν μεταβληθεί δραστικά σε 
σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού1.

Στην πρόταση κανονισμού της περί καθορισμού κοινών διατάξεων για όλα τα ταμεία που θα 
αντικαταστήσει τον ισχύοντα γενικό κανονισμό («CPR»), η Επιτροπή προτείνει μια 
διαφορετική διάρθρωση αποστολών και στόχων για τα ταμεία, υποβάλλοντας όλα τα ταμεία 
στον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», προκειμένου να συμβάλουν 
στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το 
Ταμείο Συνοχής θα συμβάλλει σε αυτόν τον στόχο και αυτήν την αποστολή υποστηρίζοντας 
τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο του 90% του 
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27. Εντούτοις, το πεδίο δράσης του Ταμείου Συνοχής θα 
συνεχίσει να στοχεύει στην παροχή οικονομικής υποστήριξης σε έργα στον τομέα του 
περιβάλλοντας και στα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της υποδομής των μεταφορών, 
εξασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία και σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες για 
επενδύσεις και υποδομές κάθε κράτους μέλους (άρθρο 2 της πρότασης κανονισμού σχετικά 
με το Ταμείο Συνοχής).

Το πεδίο εφαρμογής της στήριξης έχει ωστόσο μεταβληθεί ελαφρώς, καθώς το άρθρο 2 
παράγραφος 2 της πρότασης κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Συνοχής τροποποιεί τις 
περιπτώσεις αποκλεισμού στήριξης, προσθέτοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
Οι αναφορές στους τόκους επί χρεών, στην αγορά γαιών για ποσό που υπερβαίνει το 10% της
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της σχετικής πράξης και στον ανακτήσιμο φόρο 
προστιθέμενης αξίας, που προβλέπονται επί του παρόντος στο άρθρο 3 σημεία α), β) και ε) 
του γενικού κανονισμού, περιλαμβάνονται πλέον στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του CPR, το 
οποίο αποτελεί κοινή διάταξη που ισχύει για όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ.

                                               
1 Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
για την περίοδο 2014-2020 κατανέμει ποσό ύψους 68,7 δισ. ευρώ στο Ταμείο Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των 
10 δισ. ευρώ που προορίζονται για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».
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Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονισμό είναι το άρθρο 3 
της πρότασης κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Συνοχής, το οποίο σύμφωνα με την αρχή της 
θεματικής συγκέντρωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του CPR, προβλέπει ότι η στήριξη 
του Ταμείου Συνοχής υπόκειται σε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων επενδύσεων, στο πλαίσιο 
του ανωτέρω πεδίου εφαρμογής και σε σχέση με τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του CPR, και πιο συγκεκριμένα:

α) την υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους 
τους τομείς·
β) την προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων·
γ) την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·
δ) την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών και την εξάλειψη των 
σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων· και,
ε) την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης.

Καθένας από τους στόχους αυτούς χωρίζεται στη συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο 
επενδυτικών προτεραιοτήτων όπως παρατίθενται κάτω από κάθε επιμέρους στόχο.

Υπάρχει πλέον μια ρητή διάταξη που προβλέπει τη στήριξη της βελτίωσης της ικανότητας 
των φορέων, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαία στον τομέα της πολιτικής συνοχής 
δεδομένου του μεγέθους και της σημασίας των έργων που πρόκειται να λάβουν υποστήριξη1.

Ο κανονισμός κοινών διατάξεων, όπως συμβαίνει και με το τρέχον μεταβατικό σύστημα που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του γενικού κανονισμού, ορίζει ότι τα επιλέξιμα 
κράτη μέλη για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής το 2013, τα οποία έχουν κατά 
κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΕ που υπερβαίνει το 90% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27, 
λαμβάνουν υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση.

Οι διατάξεις προϋποθετότητας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 του γενικού κανονισμού 
αποτελούν πλέον μέρος του CPR (Τίτλος II, Κεφάλαια III και IV).

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Συνοχής περιλαμβάνει και άλλα νέα στοιχεία 
σε σύγκριση με τον κανονισμό που ισχύει επί του παρόντος. Στο πλαίσιο της επιδίωξης μιας 
διαδικασίας προσανατολισμένης περισσότερο στα αποτελέσματα για να διασφαλιστεί ότι τα 
προγράμματα της πολιτικής συνοχής προσανατολίζονται στα αποτελέσματα, και της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των Ταμείων, και όπως στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, η Επιτροπή 
θεσπίζει κοινούς δείκτες για το Ταμείο Συνοχής (άρθρο 4 και Παράρτημα της πρότασης 
κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Συνοχής), για την εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής 
του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων (άρθρο 24 παράγραφος 3 του CPR).

                                               
1 Επιπλέον, το άρθρο 14 σημείο ε) στοιχείο i) του CPR προβλέπει ότι η σύμβαση εταιρικής σχέσης ορίζει 
ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των Ταμείων του ΚΣΠ, οι οποίες περιλαμβάνουν 
εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των αρχών και των δικαιούχων, όπου 
χρειάζεται.
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Προτεινόμενες τροπολογίες 

Το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής (άρθρο 2 της πρότασης κανονισμού σχετικά με το 
Ταμείο Συνοχής) θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει υποστήριξη ως προς την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στον στεγαστικό τομέα, όπως 
προβλέπεται ήδη για τις δημόσιες υποδομές.

Ο κύριος λόγος είναι ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα τρέχοντα στοιχεία, η 
ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει μετά βίας λιγότερο από το ήμισυ του καθορισμένου στόχου για 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο 20% μέχρι το 2020. Η στήριξη του Ταμείου 
Συνοχής σε τέτοιου είδους επενδύσεις θα αποτελούσε τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαιτέρως ωφέλιμο για το περιβάλλον, για τις ΜΜΕ που 
εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, και συνεπώς για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς 
και, τέλος, για τους πολίτες από άποψη ενεργειακών δαπανών. Ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση 
ενέργειας και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συνέβαλε στον στόχο
της εξασφάλισης ενεργειακής ασφάλειας για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Ένα τέτοιο μέτρο θα ωφελούσε ιδιαίτερα τις περιφέρειες που, λόγω των διαφορετικών 
κριτηρίων επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, θα 
μπορούσαν να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση για τον ανωτέρω σκοπό. 

Η πρόταση της Επιτροπής αποκλείει επίσης τη χρηματοδότηση για «τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ». Ένας τέτοιος γενικός αποκλεισμός από χρηματοδότηση για τις εγκαταστάσεις 
που εμπίπτουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ σημαίνει επίσης ότι τα εργοστάσια 
κεντρικής θέρμανσης και ψύξης δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν καμία στήριξη από την ΕΕ.

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι επί του παρόντος επιλέξιμες δυνάμει του Ταμείου Συνοχής 
(καθώς και δυνάμει του ΕΤΠΑ), λόγω του άκρως θετικού αντικτύπου τους στο περιβάλλον 
από άποψη ενεργειακής απόδοσης, χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και, συνεπώς, 
από άποψη μείωσης των εκπομπών και ενεργειακής ασφάλειας. Εξακολουθούν να έχουν 
μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και μπορούν να επιφέρουν θετικό αντίκτυπο στους στόχους της 
ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των εργοστασίων κεντρικής θέρμανσης και ψύξης στα 
κράτη μέλη του Ταμείου Συνοχής, καθώς και τον θεσμικό στόχο του Ταμείου Συνοχής για 
την υποστήριξη των επενδύσεων που αφορούν το περιβάλλον και τη μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ο ανωτέρω αποκλεισμός όσον αφορά την παροχή 
στήριξης θα πρέπει να αφορά μόνον τη δραστηριότητα καύσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και ως εκ τούτου την πηγή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αφήνοντας περιθώριο για 
στήριξη στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής υπέρ των υπολοίπων στοιχείων και του δικτύου 
διανομής.

Τα εργοστάσια κεντρικής θέρμανσης και ψύξης κάτω των 20 MW δεν θα αντιμετώπιζαν 
κανέναν περιορισμό ως προς τη στήριξη, όπως ακριβώς οι μονάδες που δημιουργούνται ως 
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πιλοτικά σχέδια ή εκείνες που χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Η πρόταση της Επιτροπής για μεταφορά του ποσού των 10.000.000.000 ευρώ από το Ταμείο 
Συνοχής στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την υποστήριξη έργων υποδομής 
μεταφορών θα πρέπει να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί στο πλαίσιο του κανονισμού 
σχετικά με το Ταμείο Συνοχής.

Όσο για το ποσό, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί το ακριβές ποσό 
που θα μεταφερθεί στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Τα νούμερα που προτείνει η 
Επιτροπή για τη μεταφορά μπορούν να γίνουν σεβαστά μόνον εφόσον είναι αρκετοί οι πόροι 
που θα κατανεμηθούν στο Ταμείο Συνοχής δυνάμει του νέου ΠΔΠ.

Τα χρήματα που θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων στα επιλέξιμα κράτη 
μέλη δυνάμει του Ταμείου Συνοχής, εφαρμόζοντας το σύνηθες ποσοστό συγχρηματοδότησης 
του εν λόγω ταμείου. Η διαδικασία επιλογής έργων θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των 
στόχων και των κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό CPR και στον κανονισμό για τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Εντούτοις, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η 
διαδικασία επιλογής θα διεξάγεται τηρώντας τις εθνικές επιχορηγήσεις από το Ταμείο 
Συνοχής.

Κατά αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ύπαρξης υγιούς 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών κατά την υποβολή έργων καλής ποιότητας και 
ικανοποιητικού αριθμού και, αφετέρου, της ανάγκης διασφάλισης της δυνατότητας όλων των 
κρατών μελών να λαμβάνουν όση βοήθεια χρειάζονται για να καταρτίσουν μια αλληλουχία 
εκτέλεσης έργων.

Το σκεπτικό της εισαγωγής υποστήριξης από το Ταμείο Συνοχής για την ενίσχυση της 
ικανότητας των φορέων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των 
δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής αποτελεί 
σημαντική βελτίωση και μεγάλο βήμα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται 
για μια πτυχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να πραγματευθεί εκτενώς, ιδίως μέσω της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, τις 
ενέργειες και τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες καλούνται να προβούν τα κράτη μέλη. 

Μετά την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα έργα που 
χρηματοδοτούνται με πόρους της ΕΕ σέβονται το κριτήριο της προσβασιμότητας. Η αρχή 
αυτή θα πρέπει, λοιπόν, να συμπεριληφθεί σε όλη τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του νέου κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να 
γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Όσον αφορά την αρχή που περιλαμβάνεται στο άρθρο 192 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, 
σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Συνοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» λόγω δυσανάλογων εξόδων 
για τη δημόσια αρχή του κράτους μέλους, αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μόνο ως έσχατη λύση, 
ούτως ώστε να μπορεί το Ταμείο Συνοχής να επικεντρωθεί ολοκληρωτικά στους 
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πρωταρχικούς του στόχους. Είναι συνεπώς υψίστης σημασίας να προλαμβάνονται εξαρχής οι 
καταστροφές, μέσω ενδελεχούς εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οδηγίας σχετικά με τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση, και να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα κατά την αναθεώρησή 
τους.


