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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)

***ΙΙΙ 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 την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006
(COM(2011)0612 – 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),

– 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 (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την 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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 191 της 26.6.2012, σ. 38.
2 ΕΕ C 225 της 27.7.2012, σ. 143.
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Τροπολογία 1

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 συμμετέχει 
χρηματοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος 
και διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της 
υποδομής των μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]/2012
[…], για τη θέσπιση κοινών διατάξεων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας που καλύπτονται 
από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και για 
τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 [κανονισμός κοινών διατάξεων 
- ΚΚΔ] θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο δράσης 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής. Είναι αναγκαίο να 
διευκρινισθούν οι στόχοι του Ταμείου 

(2) Οι διατάξεις που είναι κοινές για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο 
Συνοχής περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2013 της […], για τη θέσπιση 
κοινών διατάξεων σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας που καλύπτονται από το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και για τη θέσπιση 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
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Συνοχής σε σχέση με το νέο πλαίσιο 
δράσης του και σε σχέση με το σκοπό που 
προβλέπεται γι’ αυτό από τη Συνθήκη.

[κανονισμός κοινών διατάξεων – ΚΚΔ]. Ο 
ΚΚΔ θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο δράσης των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων,
συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου 
Συνοχής. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 
διευκρινισθούν οι στόχοι του Ταμείου 
Συνοχής σε σχέση με το νέο πλαίσιο 
δράσης του και σε σχέση με το σκοπό που 
προβλέπεται γι’ αυτό από τη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση μπορεί, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, να στηρίξει δράσεις για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
που προσδιορίζονται στα άρθρα 11 και 191 
της συνθήκης.

(3) Η Ένωση μπορεί, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, να στηρίξει δράσεις για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
που προσδιορίζονται στα άρθρα 11 και 191 
της ΣΛΕΕ, ήτοι ενεργειακή απόδοση και 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και, στον 
τομέα των μεταφορών πέρα από τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, σιδηροδρομικές, 
ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές, 
διατροπικά συστήματα μεταφορών και 
διαλειτουργικότητά τους, διαχείριση της 
οδικής, θαλάσσιας και εναέριας 
κυκλοφορίας, καθαρές αστικές 
μεταφορές και δημόσια συγκοινωνία.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
υποστηρίζει τα έργα υποδομής 
μεταφορών με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. […]/2013 για τη σύσταση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται 
σύμφωνα με το άρθρο [84 παράγραφος 4] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013 
μόνο στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Συνοχής, με τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης που ισχύουν στο εν 
λόγω Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το άρθρο 192 παράγραφος 5 της 
ΣΛΕΕ 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, σε περίπτωση 
ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει».

Or. en
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Τροπολογία 6

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.

Or. en

Τροπολογία 7

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 

(5) Πρέπει να 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. […]/2013 [CPR].
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την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 8

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 ηλεκτρισμού, τα μέτρα 
μείωσης 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
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Οι επενδύσεις στον τομέα της 
στέγασης δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες 
για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής –
εκτός εάν προάγουν την ενεργειακή 
απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας– καθώς δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της στήριξης που 
παρέχει το εν λόγω Ταμείο σύμφωνα με 
τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5γ) Κατά την προώθηση των επενδύσεων 
στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται 
υπόψη συγκεκριμένοι κίνδυνοι σε 
περιφερειακό, διασυνοριακό και 
διακρατικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Πρέπει να εξασφαλίζεται 
συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
μεταξύ των παρεμβάσεων του Ταμείου 
Συνοχής, του ΕΤΠΑ, της ΕΕΣ 
(ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία) και της 
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ΔΣΕ (διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»), ώστε να αποφεύγεται η
αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών και 
να διασφαλίζεται η βέλτιστη σύνδεση των 
διαφορετικών τύπων υποδομής σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
καθώς και σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να αντιμετωπίζονται οι ειδικές 
ανάγκες του Ταμείου Συνοχής, και 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» κατά την οποία η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να υποστηρίζει την ανάγκη 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι απαραίτητο 
να καθοριστούν προτεραιότητες 
επενδύσεων εντός του πεδίου εφαρμογής 
των θεματικών στόχων που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012
[CPR].

(6) Για να αντιμετωπίζονται οι ειδικές 
ανάγκες του Ταμείου Συνοχής, και 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» κατά την οποία η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να υποστηρίζει την ανάγκη 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι απαραίτητο 
να καθοριστούν προτεραιότητες 
επενδύσεων εντός του πεδίου εφαρμογής 
των θεματικών στόχων που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2013
[CPR]. Με τις εν λόγω προτεραιότητες 
πρέπει να τίθενται λεπτομερείς μη 
αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι που θα 
υλοποιούνται με τη συμβολή του Ταμείου 
Συνοχής. Επιπλέον, αυτές οι 
προτεραιότητες επενδύσεων πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση για τον ορισμό 
ειδικών στόχων στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι οποίοι 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής του 
προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για 
την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1164/94. Για λόγους σαφήνειας θα πρέπει, 
επομένως, να καταργηθεί ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

(8) Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για 
την ίδρυση Ταμείου Συνοχής. Πρέπει, 
επομένως, να καταργηθεί ο εν λόγω
κανονισμός. Εντούτοις, ο παρών 
κανονισμός δεν πρέπει να επηρεάζει ούτε 
τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση της 
συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η 
Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1084/2006 ή κάθε άλλης 
νομοθετικής πράξης που διέπει τη 
συνδρομή αυτή την 31η Δεκεμβρίου 2013, 
η οποία, κατά συνέπεια, πρέπει να 
εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτή 
ή τα σχετικά έργα έως την ολοκλήρωσή 
τους. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις για τη 
λήψη συνδρομής που υποβλήθηκαν ή 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1084/2006 πρέπει να 
εξακολουθούν να ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Καθώς οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
στόχοι και οι στόχοι εδαφικής συνοχής 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη λόγω της έκτασης των 
δυσαναλογιών στα επίπεδα ανάπτυξης 
των διάφορων περιφερειών, της βραδείας 
προόδου των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών και των περιορισμένων 
οικονομικών πόρων των κρατών μελών 
και των περιφερειών, ενώ μπορούν να 
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επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, ως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) έργα υποδομής μεταφορών 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»] ποσού ύψους ΧΧ ευρώ 
σύμφωνα με το άρθρο [84 παράγραφος 4] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2012 
[CPR]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί της ουσίας της 
συγκεκριμένης τροπολογίας αλλά αποφάσισαν ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα νέο άρθρο για τον εν 
λόγω σκοπό (άρθρο 2α), το κείμενο του οποίου θα παρασχεθεί από την Επιτροπή σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής·

α) τον παροπλισμό και την κατασκευή
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·
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Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο 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) τις επενδύσεις για να επιτευχθεί μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
παράρτημα 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη στέγαση. γ) τη στέγαση, εκτός εάν προάγει την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την παρασκευή, επεξεργασία και 
εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

Or. en



PE486.124v02-00 16/34 PR\937299EL.doc

EL

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες, όπως ορίζονται βάσει των 
ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Or. en

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) τις επενδύσεις σε υποδομές 
αερολιμένων πέραν όσων συνδέονται με 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – 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. 
[…]/2012 [CPR]:

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. 
[…]/2013 [CPR] σύμφωνα με 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:
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε 
όλους τους τομείς:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την προαγωγή της παραγωγής και της 
διανομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

i) με την προαγωγή της παραγωγής και της 
διανομής ενέργειας η οποία παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – 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 επιχειρήσεις, κυρίως 
στις ΜΜΕ·

Or. en



PE486.124v02-00 18/34 PR\937299EL.doc

EL

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο 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, της διαχείρισης της έξυπνης 
ενέργειας και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά 
επίπεδα τάσης·

iv) με την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
έξυπνων συστημάτων διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά και 
μεσαία επίπεδα τάσης·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) με την προαγωγή των στρατηγικών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις αστικές 
περιοχές ·

v) με την προαγωγή των στρατηγικών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους τους 
τύπους εδαφών, ιδίως στις αστικές 
περιοχές, περιλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με τον μετριασμό 
των επιπτώσεων·
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Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) με την προώθηση της χρήσης 
συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με την προαγωγή της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με τη στήριξη ειδικών επενδύσεων για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

i) με τη στήριξη επενδύσεων για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων 
βασιζόμενων στο οικοσύστημα·

Or. en
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με την προστασία του περιβάλλοντος 
και την προαγωγή της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος·

i) με επενδύσεις στον τομέα των 
αποβλήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) με την αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών επενδύσεων στον τομέα του 
νερού για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος·

ii) με επενδύσεις στον τομέα του νερού για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση 
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί 
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 
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υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο 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, της 
εδαφικής προστασίας και 
αποκατάστασης καθώς και της 
προαγωγής υπηρεσιών σχετικών με το 
οικοσύστημα, μεταξύ άλλων και μέσω του 
δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ- σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) με δράσεις για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση 
των πόλεων, την αναζωογόνηση και την 
απολύμανση των βιομηχανικών περιοχών 
(συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
μετατροπής), τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα και την προώθηση μέτρων 
περιορισμού της ηχορρύπανσης·

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) με την προαγωγή της βιώσιμης 
ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών και 
την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης 
στις υποδομές των βασικών δικτύων:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών·

i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο 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 και τη βελτίωση 
φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων 
μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
συστήματα χαμηλού θορύβου),
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
πλωτών οδών και των θαλάσσιων 
μεταφορών, των λιμένων, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και των 
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υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την 
προαγωγή της βιώσιμης περιφερειακής 
και τοπικής κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii) με την ανάπτυξη και την 
αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής 
ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων, και με την 
προώθηση μέτρων για τη μείωση του 
θορύβου·

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον ενδείκνυται και
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012
[CPR]. Για τους κοινούς δείκτες, οι 
γραμμές βάσης ρυθμίζονται στην ένδειξη 
μηδέν και τίθενται αθροιστικοί στόχοι για 
το 2022.

1. Χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες 
υλοποίησης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες 
αποτελέσματος και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, ειδικοί για το πρόγραμμα 
δείκτες απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και 
iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013
[CPR].

2. Για τους ειδικούς για το πρόγραμμα 
δείκτες απόδοσης, οι γραμμές βάσης 
ρυθμίζονται στην ένδειξη μηδέν και
καθορίζονται αθροιστικοί στόχοι για το 

2. Για τους κοινούς και τους ειδικούς για 
το πρόγραμμα δείκτες απόδοσης, οι 
γραμμές βάσης ρυθμίζονται στην ένδειξη 
μηδέν. Σωρευτικές ποσοτικοποιημένες 
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2022. τιμές-στόχοι για αυτούς τους δείκτες
καθορίζονται για το 2022.

3. Για τους ειδικούς για το πρόγραμμα 
δείκτες αποτελέσματος, οι γραμμές βάσης 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και τίθενται 
στόχοι για το 2022, αλλά μπορούν να 
εκφράζονται είτε σε ποσοτικούς είτε σε 
ποιοτικούς όρους.

3. Για τους ειδικούς για το πρόγραμμα 
δείκτες αποτελέσματος, οι οποίοι 
συνδέονται με τις επενδυτικές 
προτεραιότητες, οι γραμμές βάσης 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και τίθενται 
στόχοι για το 2022. Οι στόχοι μπορούν να 
εκφράζονται είτε σε ποσοτικούς είτε σε 
ποιοτικούς όρους.

3α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο α), για 
την τροποποίηση του καταλόγου κοινών 
δεικτών υλοποίησης που περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού, με σκοπό την επίτευξη 
προσαρμογών, όπου δικαιολογείται, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 
εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι αιτήσεις που έγιναν ή εγκρίθηκαν 
στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1084/2006 εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Or. en
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων υπό τους όρους 
που προβλέπονται στον παρόν άρθρο.
2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
στοιχείο α) ανατίθενται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από την 1η Ιανουαρίου 
2014.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) είναι 
δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση και παράγει αποτελέσματα από 
την επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαι ̈κής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία καθορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη 
ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 
παράγραφος 3 στοιχείο α) τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε 
αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, 
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πριν από την παρέλευση της εν λόγω 
χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για 
το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν 
αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 
καταργείται.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 5, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1084/2006 καταργείται από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο 
κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές 
στον παρόντα κανονισμό.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο 
κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές 
στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται 
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που 
περιέχεται στο Παράρτημα Χ.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα επανεξετάσουν τον παρόντα 
κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022
σύμφωνα με το άρθρο 177 της Συνθήκης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα επανεξετάσουν τον παρόντα 
κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020
σύμφωνα με το άρθρο 177 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Στερεά απόβλητα τόνοι Επιπλέον δυναμικό 
ανακύκλωσης αποβλήτων

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Στερεά απόβλητα τόνοι/έτος Επιπλέον δυναμικό 
ανακύκλωσης αποβλήτων

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 2 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

m3 Εκτιμώμενη μείωση της 
διαρροής στο δίκτυο 
διανομής νερού

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

διαγράφεται διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 4 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων φυσικά 
πρόσωπα

Πληθυσμός που 
επωφελείται από μέτρα 
προστασίας από δασικές 
πυρκαγιές και άλλα μέτρα 
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προστασίας
Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων φυσικά 

πρόσωπα
Πληθυσμός που ωφελείται 
από μέτρα προστασίας από 
δασικές πυρκαγιές

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Σφράγιση του εδάφους εκτάρια Αλλαγή σε έδαφος που 
σφραγίστηκε λόγω 
ανάπτυξης

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων σε
καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων που 

υποστηρίζονται με στόχο
καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης
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Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 2 – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου

τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου σε 
ισοδύναμα CO2

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου

τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αστικές συγκοινωνίες μετακινήσεις 
επιβατών

Αύξηση των 
μετακινήσεων επιβατών 
με τη χρήση 
υποστηριζόμενων 
υπηρεσιών αστικών 
μεταφορών

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αστικές συγκοινωνίες km Συνολικό μήκος νέων ή 
βελτιωμένων γραμμών 
τραμ και μετρό

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Εσωτερικές πλωτές οδοί τονοχιλιόμετ

ρα
Αύξηση μεταφορών 
εμπορευμάτων μέσω 
βελτιωμένων εσωτερικών 
πλωτών οδών

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Εσωτερικές πλωτές οδοί km Συνολικό μήκος 

αναβαθμισμένων ή νέων 
εσωτερικών πλωτών οδών

Or. en
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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 
περιβάλλοντος 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.

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 
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άρθρο 9 του CPR, και πιο συγκεκριμένα:

α) υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς·
β) προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων·
γ) προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·
δ) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων· και
ε) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής 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 ιδιαιτέρως αναγκαία στον τομέα της πολιτικής συνοχής 
δεδομένου του μεγέθους και της σημασίας των έργων που πρόκειται να λάβουν υποστήριξη.

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 υπαγωγής σε όρους 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, καθώς και της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των Ταμείων, η Επιτροπή θεσπίζει, όπως και στην περίπτωση 
του ΕΤΠΑ, 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).

Τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου

Ο τριμερής διάλογος για το Ταμείο Συνοχής πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την προώθηση, 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της θέσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης στις 12 Ιουλίου 2012. Τα συμπεράσματα είναι πραγματικά ικανοποιητικά καθώς 
συμφωνούν με την πλειονότητα των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, ιδίως με τις πιο 
σημαντικές.

Επιπλέον, επιδιώχθηκε η διασφάλιση επαρκούς βαθμού συντονισμού και συνέργειας με τους 
λοιπούς κανονισμούς, ιδίως με τον κανονισμό για το ΕΤΠΑ όπου οι προσπάθειες είχαν ως 
αποτέλεσμα την εναρμόνιση των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων, με σκοπό τη 
θέσπιση απλούστερων κανόνων και ευκόλως εννοούμενων από τους δικαιούχους.
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Σύμφωνα με την εντολή, διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής (άρθρο 2 της 
πρότασης κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Συνοχής), ώστε να περιλαμβάνει στήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της 
στέγασης – όπως προβλέπεται ήδη για τις δημόσιες υποδομές και τις επιχειρήσεις – και ώστε 
η στήριξη της κεντρικής θέρμανσης υψηλής απόδοσης και της συμπαραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρισμού να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες επενδύσεων.

Ο κύριος λόγος είναι ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση τις τρέχουσες 
τάσεις, 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, από το 
Ταμείο Συνοχής, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στον 
στεγαστικό τομέα, αποτελεί τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο επίτευξης των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Παρόμοια περίπτωση αποτελεί η κεντρική θέρμανση υψηλής απόδοσης και η συμπαραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρισμού, δεδομένης της σημασίας τους για τα κράτη μέλη που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής, των μεγάλων περιθωρίων ανάπτυξης που 
προσφέρουν, και του άκρως θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου που μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας.

Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις που προέβαλαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, διατηρήθηκε η 
πρόβλεψη για πιθανή παροχή στήριξης στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο 
Συνοχής με σκοπό την υλοποίηση έργων υποδομής μεταφορών στο πλαίσιο της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η εν λόγω πρόβλεψη καθίσταται αναγκαία σε 
περίπτωση πραγματικής μεταφοράς των πόρων του Ταμείου Συνοχής, μολονότι οι 
συγκεκριμένες διατάξεις που διέπουν τη μεταφορά αναμένεται να οριστούν στο άρθρο 84 του 
CPR. Πρέπει να επισημανθεί ότι η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος θα εξαρτηθεί από το 
τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον CPR και το ΠΔΠ, τόσο ως προς τη 
σκοπιμότητα της μεταφοράς όσο και ως προς τα πραγματικά ποσά προς μεταφορά.

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον κανονισμό του ΕΤΠΑ, αποφασίστηκε ότι και ο 
κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής πρέπει να προβλέπει ρητά τη μη χορήγηση στήριξης για 
την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού καθώς και για τις 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όπως ορίζονται βάσει των ενωσιακών κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις.

Μια σημαντική αλλαγή, η οποία επίσης συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, αφορά 
τα είδη επιχειρήσεων που θα είναι επιλέξιμα για στήριξη με σκοπό την υλοποίηση έργων 
υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και συγκεκριμένα 
την επίτευξη συμφωνίας ώστε να μπορούν και άλλες επιχειρήσεις, πέραν των ΜΜΕ, να 
λαμβάνουν στήριξη.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες επενδύσεων (άρθρο 3), δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Εκτός από τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στον στεγαστικό τομέα, και της κεντρικής θέρμανσης και 
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της συμπαραγωγής, επιτεύχθηκε σημαντική συμφωνία για τους τομείς των αποβλήτων και 
του νερού βάσει της οποίας θα μπορούν να πραγματοποιούνται επενδύσεις στους εν λόγω 
τομείς όχι μόνο για την κάλυψη των απαιτήσεων του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα του 
περιβάλλοντος αλλά, επιπλέον, για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών αναγκών των 
κρατών μελών.
Η παροχή στήριξης για το δίκτυο Natura 2000 και τις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές 
είναι επίσης αποτέλεσμα της εν λόγω προσέγγισης.

Το ζήτημα των μακροοικονομικών όρων έχει ήδη συζητηθεί διεξοδικώς. Εν προκειμένω, 
συμφωνήθηκε ότι κάθε σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για τον CPR στο πλαίσιο των οποίων καθίσταται δυνατή η γενική 
αντιμετώπιση του ζητήματος.

Τέλος, το ενδεχόμενο χρήσης κοινών δεικτών, με σκοπό την εξεύρεση κοινής λύσης για το 
ΕΤΠΑ, την ΕΕΣ και το Ταμείο Συνοχής, συζητήθηκε αρκετές φορές με τις 
διαπραγματευτικές ομάδες των άλλων κανονισμών. Στην τελική συμφωνία που επιτεύχθηκε 
από το Συμβούλιο και την Επιτροπή προβλέπεται η σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ 
των τριών θεσμικών οργάνων ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αμετάβλητη η αρχική 
πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή για τα παραρτήματα έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες. Ούτως ή άλλως, τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις θα μπορούν να 
πραγματοποιούνται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.


