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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διατάξεις που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Το ΕΤΠΑ 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέσω της άμβλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη μέσω της συγχρηματοδότησης επενδύσεων στους τομείς 
της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της κλιματικής μεταβολής και του 
περιβάλλοντος, της επιχειρηματικής στήριξης σε ΜΜΕ, των υπηρεσιών κοινού οικονοµικού 
συμφέροντος, στις υποδομές τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και μεταφορών, στις υποδομές 
υγείας, εκπαίδευσης και τις κοινωνικές υποδομές·καθώς και σε ό,τι αφορά την αειφόρο 
αστική ανάπτυξη. 

Η άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συντάσσεται με την πρόταση της Επιτροπής αλλά πρεσβεύει μια 
καλύτερη ενσωμάτωση των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" στα διαρθρωτικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Εξάλλου είναι 
απολύτως απαραίτητη η συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και εκείνων για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και για την διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF).

Ο συντάκτης της παρούσης υιοθετεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 
και υποστηρίζει την αυξημένη χρήση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων προκειμένου να 
γίνει πραγματικότητα η μεταστροφή προς έναν πλέον βιώσιμο και πλέον αποτελεσματικό 
τομέα μεταφορών και κινητικότητας, χωρίς να παραβλέπονται η ασφάλεια, η μείωση του 
θορύβου, η περιβαλλοντική νομοθεσία και η προστασία του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας. 

Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 24% όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 34% από το 1990 έως σήμερα. Δεδομένου του χρόνου που 
απαιτείται για τον σχεδιασμό και την παράδοση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, οι 
επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια θα καθορίσουν τις μεταφορές και 
την κινητικότητα για τις επόμενες δεκαετίες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλής 
ποιότητας βιοτικό επίπεδο για τις επόμενες γενεές των πολιτών της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά έργα 
οφείλουν να υποστηρίξουν βιώσιμους τρόπους και να επικεντρωθούν σε αλυσίδες μεταφορών 
που θα συνδυάζουν πεζοπορία, ποδηλασία, κοινή χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων και δημόσιες 
μεταφορές και θα είναι αρκούντως ευέλικτες για να εξυπηρετούν νέες λύσεις κινητικότητας. 

Δεδομένου ότι το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ αποτελούν μείζονες πηγές χρηματοδότησης 
των μεταφορών της ΕΕ, είναι απολύτως απαραίτητο να μετατοπιστούν οι χρηματοδοτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ εντός των αντιστοίχων πλαισίων τους και να επικεντρωθούν στην 
έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα προκειμένου να αποφευχθούν, ή τουλάχιστον να 
περιοριστούν οποιεσδήποτε σχετικές εξωτερικές δαπάνες στο μέλλον. Κάτι τέτοιο θα μειώσει 
επίσης την επιβάρυνση των μελλοντικών δημοσίων προϋπολογισμών στο επίπεδο των 
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περιφερειών, των κρατών μελών και της ΕΕ. Η Ευρώπη δεν είναι πλέον σε θέση να αντέξει 
το οικονομικό βάρος των εξαιρετικά δαπανηρών και χρονοβόρων έργων μεγάλης κλίμακας. 
Δεν θέλει «μεγάλα λόγια» η ΕΕ πλέον, θέλει «έξυπνες πράξεις». 

Από τούτη τη σκοπιά, αποφασιστικής σημασίας είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Άποψη του συντάκτη της γνωμοδότησης είναι ότι έμφαση στο πλαίσιο της διαρθρωτική 
στήριξης πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της διατροπικότητας, στην εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης, στην προσθήκη των διασυνοριακών συνδέσεων όπου απουσιάζουν και στον 
πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ασφάλεια, την προστασία του 
περιβάλλοντος, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται καλύτερες 
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκ των προτέρων σαφή κριτήρια, ώστε να 
προσφέρονται κίνητρα στους επωφελούμενους για να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Η άποψη αυτή αντικατοπτρίζεται στις ακόλουθες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Συνεπώς, το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διάφορων περιφερειών και του βαθμού 
κατά τον οποίο παρουσιάζουν 
καθυστέρηση οι πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών, των 
βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακμή, των περιοχών με σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως νησιά, ορεινές 
περιοχές, αραιοκατοικημένες περιοχές και 

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση και ενισχύει 
τοιουτοτρόπως την αρχή της εδαφικής 
συνοχής. Συνεπώς, το ΕΤΠΑ συμβάλλει 
στη μείωση των διαφορών μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων 
περιφερειών και του βαθμού κατά τον 
οποίο παρουσιάζουν καθυστέρηση οι 
πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και 
των αστικών περιοχών, των βιομηχανικών 
περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή, των 
περιοχών με σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
και δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 
νησιά, ορεινές περιοχές, 
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παραμεθόριες περιοχές. αραιοκατοικημένες περιοχές και 
παραμεθόριες περιοχές.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή μπορεί να ενισχυθεί μόνο 
αν αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες 
εδαφικές ανισότητες και εξαλειφθούν οι 
διαφορές όσον αφορά την ανάπτυξη και 
την προσβασιμότητα. Έχοντας υπόψη 
τον στόχο αυτό, η επανεξισορρόπηση των 
δραστηριοτήτων μεταξύ παράκτιων και 
ηπειρωτικών περιοχών, μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών και μεταξύ 
εύκολα προσβάσιμων και απομονωμένων 
περιοχών έχει ζωτική σημασία και πρέπει 
να περιληφθεί μεταξύ των 
προτεραιοτήτων για την πολιτική 
συνοχής, όπως εφαρμόζεται από τον 
παρόντα κανονισμό. Με βάση την 
επιτακτική αυτή ανάγκη, πρέπει να 
ενθαρρυνθεί και να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για την ισόρροπη, 
περιβαλλοντικά υγιή εδαφική ανάπτυξη 
που θα βασίζεται στις αποτελεσματικές 
και βιώσιμες υποδομές μεταφορών, 
ενέργειας, υπηρεσιών και τουρισμού, η 
χρήση των οποίων δεν θα παρεμποδίζεται 
από φυσικά, τεχνικά και διοικητικά 
εμπόδια. Μία τέτοιου είδους 
ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να 
προωθήσει την έξυπνη, περιεκτική και 
βιώσιμη ανάπτυξη και να βοηθήσει την 
Ένωση να επιτύχει τους στόχους της στον 
τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελούν προϋποθέσεις για την έξυπνη, 
βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ωστόσο, η συνέχιση των εδαφικών 
ανισορροπιών όσον αφορά τον δυναμισμό και τη δυνατότητα πρόσβασης, αποτελούν εμπόδια 
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στη συνοχή αυτή. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εδαφική 
επανεξισορρόπηση, με βάση την ανάπτυξη αποτελεσματικών υποδομών, μέσω του στόχου του 
ΕΤΠΑ «επενδύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση».

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», ο 
τουρισμός αποτελεί μια από τις νέες 
αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην 
Ένωση, και η ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τον τουρισμό πρέπει να στοχεύει στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
τομέα και να στηριχθεί με επαρκή 
χρηματοδότηση για τη προσεχή περίοδο·

Αιτιολόγηση

Αντικείμενο της τροπολογίας αυτής είναι να υπάρξει πιο ρητή αναφορά στον ρόλο του 
τουρισμού στο πλαίσιο του Κανονισμού του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης.
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης.
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει κατά 
πρώτον να επικεντρώνεται στην έρευνα 



AD\905853EL.doc 7/39 PE486.006v02-00

EL

καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

και καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, στην ελαχιστοποίηση του 
εξωτερικού κόστους, στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην βιώσιμη 
ανάπτυξη των υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών. Ο βαθμός συγκέντρωσης θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της 
ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Όταν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
έργα στον τομέα των μεταφορών και της 
κινητικότητας, το ΕΤΠΑ θα 
προσανατολίζεται προς τους στόχους που 
καθορίζονται στη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής - Χάρτης πορείας για έναν 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών –
για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών1 καθώς 
και στο αντίστοιχο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Δεκεμβρίου 20112·
__________________
1 COM2011(144)
2 P7_TA(2011)0584

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών 
προκλήσεων και των προκλήσεων στον 
τομέα της κινητικότητας που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Η στροφή προς μια βιώσιμη 
κινητικότητα – που θα βασίζεται σε 
πολυτροπικές μεταφορές, ολοκληρωμένα 
συστήματα μεταφορών και εκτροπή της 
διεθνούς και διαμετακομιστικής 
κυκλοφορίας έξω από τα κέντρα πόλεων 
– είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ 2020, με δεδομένο 
ότι οι μεταφορές ευθύνονται για το 24% 
όλων των εκπομπών CO2 στην Ένωση 
και ότι οι εκπομπές λόγω των μεταφορών 
έχουν αυξηθεί κατά 34% από το 1990 
μέχρι σήμερα. Η βιώσιμη κινητικότητα 
θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις, 
μεταξύ άλλων στην παράκαμψη αστικών 
περιοχών, την προώθηση σύγχρονων και 
περιβαλλοντικά φιλικών δημόσιων 
μεταφορών, σε έξυπνα συστήματα 
διαχείρισης των μεταφορών καθώς και 
δημόσιες πλατφόρμες λογιστικής 
μέριμνας ή συνδυασμένους τερματικούς 
σταθμούς.
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Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Ως αποτέλεσμα δημόσιων 
επενδύσεων ύψους δισεκατομμυρίων 
ευρώ, άλλοι τομείς πέτυχαν σημαντικές 
μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σε ποσοστά -34% στη 
βιομηχανία, -14% στα νοικοκυριά και -
17% στην παραγωγή ενέργειας, σε 
σύγκριση με το 1990.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Είναι απαραίτητος ο ορισμός νέων 
χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, οι 
οποίες θα επικεντρώνονται στην επίτευξη 
πολύπλοκων πολλαπλών τρόπων 
μεταφορών, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των επενδύσεων από το ΕΤΠΑ στις 
μεταφορές κατά το παρελθόν 
κατευθύνθηκε προς τις οδικές μεταφορές· 
μολονότι οι οδικές μεταφορές είναι ήδη 
υπεύθυνες για το 72% των εκπομπών 
CO2 που προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών στην Ένωση.¹
__________________
¹Βλ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (2011): Έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
αριθ.7/2011 - Περίοδος 2011 δείκτες για 
την αξιολόγηση της προόδου στις 
μεταφορές·  προς την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης.

Τροπολογία 10
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 
τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις και 
τεχνολογίες στον τομέα της βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων 
συστημάτων διαχείρισης των μεταφορών, 
ευνοώντας, ιδίως, τις φιλικές προς το 
περιβάλλον μεταφορές, τις συνδυασμένες 
μεταφορές και την βιώσιμη κινητικότητα 
μεταξύ κωμοπόλεων και πόλεων και 
περιαστικών και αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Ο τομέας του τουρισμού παρέχει 
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, 
λειτουργεί ως σημαντικό κίνητρο 
ανάπτυξης, έχει πυκνό οικονομικό ιστό, 
που ενσωματώνει πολλές Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, και παρέχει μεγάλο αριθμό 
θέσεων απασχόλησης. Κατά συνέπεια, 
έχει στρατηγική σημασία για την Ένωση, 
και το ΕΤΠΑ πρέπει να στηρίξει τον 
κλάδο αυτό και τους συναφείς τομείς. Η 
βοήθεια του ΕΤΠΑ καθίσταται πολύ πιο 
σημαντική επειδή ο τουρισμός έχει 
πραγματική επίδραση στη συνοχή, τον 
δυναμισμό και την ελκυστικότητα των 
περιφερειών, την εδαφική ανάπτυξη και 
το περιβάλλον. Η βοήθεια του ΕΤΠΑ για 
δράσεις που στηρίζουν επαγγελματίες και 
πελάτες με σκοπό να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα και χρησιμοποίηση 
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βιώσιμων, υπεύθυνων και υψηλής 
ποιότητας τουριστικών υποδομών και 
πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον, 
τη φυσική μας κληρονομιά και την 
βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων στον τομέα της 
πολιτικής για τη συνοχή, της στρατηγικής 
για την Ευρώπη 2020 και την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Αιτιολόγηση

Ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ο 
κλάδος αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις που είναι θεμελιώδεις για το μέλλον του και, 
ταυτόχρονα, επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον, τη συνοχή, τον δυναμισμό της περιφέρειας και 
την εδαφική ανάπτυξη. Πρέπει συνεπώς να υπάρξει πρόβλεψη για δράση του ΕΤΠΑ για τη 
στήριξη μέτρων που να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και την πολιτική για τη συνοχή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Με βάση τις διατάξεις του χάρτη 
πορείας του Κοινοβουλίου για ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών 
(2011/2096(INI)), η χρηματοδότηση του 
ΕΤΠΑ για μέτρα στις αστικές περιοχές 
πρέπει να λάβει υπόψη τα σχέδια για 
βιώσιμη αστική κινητικότητα που έχουν 
καταρτιστεί για τις εν λόγω αστικές 
περιοχές, με τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας.

Αιτιολόγηση

Στη λογική του χάρτη πορείας για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την υποβολή προτάσεων σχετικά με την αστική 
κινητικότητα μέχρι το 2015, οι διατάξεις του σχεδίου αστικής κινητικότητας που θα 
καθοριστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη στήριξη του ΕΤΠΑ, πρέπει να λάβουν 
δεόντως υπόψη τα έργα αυτά κατά τη διακρίβωση της επιλεξιμότητας των έργων και τον έλεγχο 
της ορθής χρήσης των χορηγηθέντων πόρων.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των 
διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 
1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι 
ορεινές περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές 
και οι αραιοκατοικημένες περιοχές, η 
γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει 
την ανάπτυξή τους, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους.

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των 
διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 
1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι 
ορεινές περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές 
και οι αραιοκατοικημένες περιοχές, η 
γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει
την ανάπτυξή τους, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους.
Το επόμενο βήμα για το ΕΤΠΑ θα πρέπει 
να είναι η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των τακτικών υπηρεσιών 
στον τομέα των μεταφορών προς και από 
εθνικές και περιφερειακές πρωτεύουσες, 
των συνδέσεων μεταξύ πόλεων και των 
γειτονικών τους περιοχών –
συμπεριλαμβανομένων αγροτικών 
περιοχών – ή περιφερειών, των 
συνδέσεων βιομηχανικών ζωνών και 
διεθνών αεροδρομίων καθώς και της 
πολιτιστικής ανταλλαγής και των 
υποδομών στον τομέα του τουρισμού.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που 
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προορίζονται για τις υποδομές 
μεταφορών πρέπει να αποσκοπούν τόσο 
στη συγχρηματοδότηση ενός πιο 
βιώσιμου συστήματος μεταφορών όσο 
και στην ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής στην Ένωση, ώστε να 
μειωθεί το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ 
των περιφερειών και, ιδίως, να βελτιωθεί 
η δυνατότητα πρόσβασης και η 
κινητικότητα του κοινού·

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Το άρθρο 195 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ορίζει ότι η Ένωση συμπληρώνει τη 
δράση των κρατών μελών στον τομέα του 
τουρισμού, ιδίως με την προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
της Ένωσης στον τομέα αυτόν.

Αιτιολόγηση

Μετά την έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης, ο τουρισμός αναφέρεται ρητά ως ένας από τους 
τομείς πολιτικής στους οποίους η ΕΕ μπορεί να αναλάβει δράση. Η αλλαγή αυτή πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία και τους κανόνες χρηματοδότησης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 



PE486.006v02-00 14/39 AD\905853EL.doc

EL

οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με μόνιμα σοβαρά φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του 
βιώσιμου τουρισμού και των μεταφορών,
και των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) επενδύσεις σε μέτρα για την αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα 
των μεταφορών, και ιδίως στον τομέα 
των αστικών μεταφορών·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού με τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και της έρευνας και 

(δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού με τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και της έρευνας και 
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καινοτομίας. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται τα εξής:

καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει
μέριμνα ώστε να μην αυξάνονται τα 
επίπεδα γραφειοκρατίας. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται τα εξής:

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία, ασφάλεια μεταφορών, 
τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των 
μεταφορών και της κινητικότητας καθώς 
και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ περιφερειών, πόλεων και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv α) δημιουργία νέου δυναμικού, μελέτες 
και προπαρασκευαστικές δράσεις·

Τροπολογία 23
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για να παράσχει το ΕΤΠΑ αποτελεσματική στήριξη για την επίτευξη του στόχου της «επένδυσης 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση», το πεδίο αναφοράς του πρέπει να περιλάβει το 
περιβάλλον, τις μεταφορές και τα ΤΠΕ που αποτελούν κομβικούς κλάδους στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) μεγάλα έργα οδικών συνδέσεων 
χωρίς διασυνοριακή σύνδεση, 
αεροδρόμια σε απόσταση μικρότερη των 
200 χιλιομέτρων που δεν συνεργάζονται 
ως προς την χρήση του δυναμικού 
υποδομών τους·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε μέχρι τρεις από τους
θεματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·
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Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές 
ανάγκες μεταξύ των περιφερειών. Η θεματική επικέντρωση είναι αναμφίβολα αναγκαία αλλά οι 
αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς να συνεκτιμώνται οι περιφερειακές διαφορές. 
Αν οι μεμονωμένες περιφέρειες, από κοινού με την Επιτροπή, αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, 
μπορούν να καθοριστούν οι προτεραιότητες χρηματοδότησης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών σε τομείς 
που έχουν θεμελιώδη σημασία για την 
ευρωπαϊκή ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα και ιδίως τον 
τουρισμό και τους συναφείς τομείς·

Αιτιολόγηση

Ο οικονομικός ιστός του τουριστικού τομέα, που ενσωματώνει πολλές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, είναι πολύ πυκνός. Η αύξηση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και η 
ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών εταιρειών καθιστά τη στήριξη 
που παρέχει η Ένωση ουσιώδους σημασίας προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα 
στον τουριστικό και τους συναφείς τομείς.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη 
διεθνοποίηση·

(β) ανάπτυξης και εφαρμογής νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, 
ιδίως για τη διεθνοποίηση·

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) προώθηση δραστηριοτήτων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
αναδυόμενους τομείς που συνδέονται με 
ευρωπαϊκές και περιφερειακές 
προκλήσεις, επί παραδείγματι τον 
σχεδιασμό και την προώθηση υπηρεσιών 
που συνδέονται με νέες μορφές φιλικού 
για το περιβάλλον τουρισμού και τον 
οικολογικό τουρισμό·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Επενδύσεις σε έργα στον τομέα του 
τουρισμού και ενίσχυση μέτρων που 
συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Τουρισμού·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι η Ένωση 
πρέπει να συμπληρώνει τα μέτρα των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις ΜΜΕ·

(β) αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Τροπολογία 31
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα της 
στέγασης·

(γ) αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα της 
στέγασης·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) προαγωγή στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

(ε) προαγωγή των στρατηγικών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις αστικές 
περιοχές, ιδίως μέσω της προώθησης 
βιώσιμων τοπικών, αστικών και 
περιφερειακών μεταφορών και 
κινητικότητας, όπως οι δημόσιες 
μεταφορές και η μη μηχανοκίνητη 
κινητικότητα·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της 
αναζωογόνησης υποβαθμισμένων 
βιομηχανικών εκτάσεων και της μείωσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

(ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της 
αναζωογόνησης υποβαθμισμένων 
βιομηχανικών εκτάσεων και της μείωσης
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 
ευρίσκονται σε άμεση γειτονία με αστικές 
περιοχές·

Τροπολογία 34
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ενίσχυση ενδογενούς δυναμικού 
ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών 
υποστηρίζοντας την προσβασιμότητα και 
τη χρήση ειδικών φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων και αναπτύσσοντας 
τον βιώσιμο περιφερειακό και τοπικό 
τουρισμό·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εa) μέτρα για την υποστήριξη του 
βιώσιμου τουρισμού και την ενθάρρυνση 
των υπεύθυνων πρωτοβουλιών και 
πρακτικών εκ μέρους των επαγγελματιών 
του τουριστικού κλάδου και των συναφών 
τομέων και των τουριστών, 
περιλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση 
της επίδρασης του κλάδου στο 
περιβάλλον και τη διευκόλυνση της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

Αιτιολόγηση

Ο τουρισμός έχει ουσιαστική επίδραση στο περιβάλλον. Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθούν 
μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που προξενεί στη φυσική κληρονομιά και την 
βιοποικιλότητα και την ενίσχυση της υπεύθυνης και βιώσιμης συμπεριφοράς και υποδομών.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) προαγωγή βιώσιμων μεταφορών και 
αφαίρεση εμποδίων σε βασικές υποδομές 

(7) προαγωγή αποτελεσματικής 
συντροπικότητας που αποβλέπει σε 
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δικτύων: βιώσιμες, ασφαλείς και οικολογικά 
αποδοτικές μεταφορές και κινητικότητα, 
με εστίαση στην βελτίωση υφιστάμενων 
υποδομών, συμπλήρωση των κόμβων που 
λείπουν στις διασυνοριακές συνδέσεις και
αφαίρεση εμποδίων σε βασικές υποδομές 
δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνδέσεων με περιφερειακές, τοπικές, 
αγροτικές και αστικές περιοχές·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στήριξη πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών με 
επένδυση στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

(α) στήριξη ενός βιώσιμου, ασφαλούς και 
αποτελεσματικού πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών με 
επένδυση στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών, εστιάζοντας 
παράλληλα στην ενσωμάτωση των 
κρατών μελών που προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από 1ης Μαΐου 2004 
ή μετά, και στις ανάγκες των υποδομών 
τους με βάση την αλληλεγγύη και την 
κοινωνική συνοχή, επικεντρώνοντας την 
προσοχή στην οικολογική απόδοση του 
εκσυγχρονισμού των υφισταμένων 
υποδομών βραχυπρόθεσμα και 
αποφεύγοντας την εξάρτηση από την 
μακροπρόθεσμη υλοποίηση πολύ μεγάλων 
έργων·

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας 
μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-

(β) ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας 
μέσω της διασύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων και δικτύων στην 
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Μ· υποδομή ΔΕΔ-Μ·

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή κινητικότητα και ο δυναμισμός και η ελκυστικότητα των περιφερειών 
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις αποτελεσματικές διασυνδέσεις μεταξύ των υποδομών 
ΔΕΔ-Μ και των δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων και δικτύων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας 
μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-
Μ·

(β) ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας 
μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-
Μ και μέσω επενδύσεων σε περιφερειακά 
αεροδρόμια·

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ανάπτυξη συστημάτων φιλικών προς 
το περιβάλλον και συστημάτων μεταφοράς
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και προαγωγή βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

(γ) βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη
ασφαλών, βασιζόμενων στην ανανεώσιμη 
ενέργεια, φιλικών προς το περιβάλλον, 
χαμηλού θορύβου, έξυπνων και
διαλειτουργικών συστημάτων μεταφοράς 
και προαγωγή βιώσιμων και προσιτών 
περιφερειακών, τοπικών, αγροτικών και 
αστικών μεταφορών και κινητικότητας·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) συμπλήρωση των βασικών 
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υποδομών μεταφορών σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες με σκοπό να 
βελτιωθεί η εδαφική και κοινωνική 
συνοχή, να ενισχυθεί η απασχόληση, να 
δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και 
διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών, να 
τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
από απόψεως περιβάλλοντος μεταφορές 
και να βελτιωθεί η ασφάλεια των 
μεταφορών, καθώς και η άνεση και η 
δυνατότητα πρόσβασης για τους πολίτες 
της Ένωσης·

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανάπτυξη συνεκτικού και
διαλειτουργικού συστήματος 
σιδηροδρόμων υψηλής ποιότητας·

(δ) προώθηση της βέλτιστης ανάπτυξης 
της κυκλοφορίας μέσω της καθιέρωσης 
έξυπνων συστημάτων μεταφορών, όπως
ανάπτυξη και στήριξη συνεκτικού, 
διαλειτουργικού και προσβάσιμου
συστήματος σιδηροδρόμων υψηλής
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης  του συστήματος ERTMS 
καθώς και των μέτρων για τη μείωση του 
θορύβου από τις εμπορευματικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές στην πηγή·  
με υποστήριξη φιλικών προς το 
περιβάλλον υπηρεσιών λεωφορείων και 
βιώσιμων πλωτών μεταφορών·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ανάπτυξη ενός περίπλοκου 
συστήματος πολυτροπικών μεταφορών 
που θα συμπεριλαμβάνει δημόσιες 
πλατφόρμες λογιστικής μέριμνας, 
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πολυτροπικούς τερματικούς σταθμούς 
και αρχική υποστήριξη των συνδέσεων 
τακτικών διατροπικών μεταφορών 
καθώς και ενσωμάτωση βιομηχανικών 
ζωνών και διεθνών αεροδρομίων στα 
πολυτροπικά μέσα μεταφορών και την 
κατάλληλη σύνδεσή τους με τις 
διευρωπαϊκές και βασικές εθνικές 
υποδομές·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) εκσυγχρονισμός των αστικών 
μεταφορών και αύξηση της 
αποδοτικότητάς τους·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων 
θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών 
που θα συμβάλουν στην όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αύξηση της κυκλοφορίας 
επιβατών και προϊόντων στα νησιά·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ενίσχυση υποδομών τουρισμού, 
συμπεριλαμβανομένων υποδομών 
μεταφορών προς τουριστικές περιοχές ή 
εγκαταστάσεις·
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ανάπτυξη ασφαλούς μεταφορικού 
δικτύου, ιδίως για την επίτευξη του 
στόχου της μείωσης των θυμάτων από τα 
τροχαία ατυχήματα κατά 50%·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) ενίσχυση περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
στην υποδομή ΔΕΔ-Μ·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο και σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].  Για τους κοινούς δείκτες, οι 
τιμές αναφοράς ορίζονται στο μηδέν, ενώ 
οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 
2022.

Η Επιτροπή αναπτύσσει περαιτέρω τον 
κατάλογο κοινών δεικτών, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, την 
ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους, 
την προστασία του κλίματος, τη μείωση 
των ατυχημάτων, της ρύπανσης και του 
θορύβου, σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [CPR] και τις διατάξεις του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον χάρτη 
πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών [2011/2096(INI)].  Για 
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τους κοινούς δείκτες, οι τιμές αναφοράς 
ορίζονται στο μηδέν, ενώ οι σωρευτικοί 
στόχοι ορίζονται για το 2022.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων 
προγραμμάτων, οι τιμές αναφοράς 
χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
στοιχεία και οι στόχοι ορίζονται για το 
2022, αλλά μπορεί να εκφράζονται 
ποσοτικά ή ποιοτικά.

3. Για τους ειδικούς δείκτες 
αποτελεσμάτων προγραμμάτων, οι τιμές 
αναφοράς χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία και οι στόχοι ορίζονται 
για το 2022, και εκφράζονται τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που καθορίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις 
αστικές περιοχές.

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που καθορίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων καθώς και της 
κινητικότητας που θίγουν τις αστικές 
περιοχές.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 
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αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που καθορίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις 
αστικές περιοχές.

αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που καθορίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών,
μεταφορικών και κοινωνικών προκλήσεων 
που θίγουν τις αστικές περιοχές.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Υπό το φως των διατάξεων του 
οδικού χάρτη του Κοινοβουλίου για τον 
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο στον τομέα των 
μεταφορών (2011/2096(INI)), και 
τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, 
η στήριξη της αστικής ανάπτυξης 
λαμβάνει υπόψη κάθε σχέδιο αστικής 
κινητικότητας το οποίο έχει καταρτισθεί 
για την εν λόγω αστική ζώνη, οι διατάξεις 
του οποίου καθορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόταση που 
αφορά την αστική κινητικότητα και η 
οποία θα υποβληθεί μέχρι το 2015.

Αιτιολόγηση

Στη λογική του οδικού χάρτη για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την υποβολή προτάσεων σχετικά με την αστική 
κινητικότητα μέχρι το 2015, οι διατάξεις του σχεδίου αστικής κινητικότητας που θα 
καθοριστούν από την Επιτροπή με τη στήριξη του ΕΤΠΑ, πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη τα 
έργα αυτά κατά τη διακρίβωση της επιλεξιμότητας των έργων και τον έλεγχο της ορθής χρήσης 
των χορηγηθέντων πόρων.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) την βελτίωση της υγείας και της 
ποιότητας ζωής του πληθυσμού στις 
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αστικές περιοχές με την μείωση των 
ατυχημάτων, του θορύβου και της 
μόλυνσης του αέρα μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 
μεταφορών·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προϋπολογισμός της πόλεως ανά 
κάτοικο·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ύπαρξη στρατηγικής για 
ολοκληρωμένες ενέργειες με σκοπό την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και
κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν 
αστικές περιοχές.

(β) την ύπαρξη στρατηγικής για 
ολοκληρωμένες ενέργειες με σκοπό την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών 
προκλήσεων καθώς και προκλήσεων στον 
τομέα της κινητικότητας που θίγουν 
αστικές περιοχές.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) σημείο (α) δεν αποτελεί εμπόδιο στην 
επιλογή πόλεων σε απόμακρες ή 
νησιωτικές περιφέρειες ή πόλεων των 
οποίων ο πληθυσμός είναι σημαντικά 
μικρότερος από αυτόν των μεγάλων 
αστικών κέντρων των εν λόγω κρατών 
μελών·
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για να 
αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες 
των εν λόγω περιοχών.

Στα επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα 
σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] 
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για να
βελτιωθεί η κινητικότητα και η 
προσβασιμότητα στις περιφέρειες αυτές 
και να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες των εν λόγω περιοχών.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) των υπηρεσιών μεταφοράς 
εμπορευμάτων και της αρχικής ενίσχυσης 
για υπηρεσίες μεταφορών·

(β) των υπηρεσιών μεταφοράς 
εμπορευμάτων και της αρχικής ενίσχυσης 
για ασφαλείς υπηρεσίες μεταφορών, με 
βάση τη βιώσιμη κινητικότητα·

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) των συγκεκριμένων δυνατοτήτων 
έργων βιώσιμου τουρισμού με βάση την 
προστασία της φυσικής, πολιτιστικής και 
ιστορικής κληρονομιάς·

Τροπολογία 61
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Όλες οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στις πλέον απόμακρες 
περιφέρειες είναι επιλέξιμες για την 
ειδική συμπληρωματική ενίσχυση και, 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3(1)(a), 
για κάθε παραγωγική επένδυση που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15a
Αξιολόγηση

Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2007, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων 
που ορίζει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τουρισμός Επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενους πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τουρισμός Επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενους πόλους 
έλξης επισκεπτών 

Ευρώ Όγκος επενδύσεων σε 
έξυπνη και βιώσιμη 
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κινητικότητα

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής
 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
επισκευασθείσας
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής
 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 16α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

αριθμός νέα, ανακατασκευασμένα 
ή αναβαθμισμένα 
διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

τόνοι/χλμ Αύξηση του όγκου των 
εμπορευμάτων που 
μεταφέρονται 
σιδηροδρομικώς

Τροπολογία 67
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

επιβάτες/χλμ Αύξηση του αριθμού των 
επιβατών που 
μεταφέρονται 
σιδηροδρομικώς

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

χλμ Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές χλμ Συνολικό μήκος νέας 
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μεταφορές σιδηροδρομικής γραμμής
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

χλμ Συνολικό μήκος της 
σιδηροδρομικής γραμμής 
που είναι εξοπλισμένη με 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας (ERTMS)

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Δρόμοι χλμ Συνολικό μήκος 
νεοκατασκευασμένων 
δρόμων
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Δρόμοι χλμ Συνολικό μήκος 
νεοκατασκευασμένων 
δρόμων
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
επισκευασθέντων 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Δρόμοι χλμ Συνολικό μήκος 
νεοκατασκευασμένων 
δρόμων

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Δρόμοι χλμ Συνολικό μήκος 
νεοκατασκευασμένων 
δρόμων

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

χλμ Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων

 εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ

αριθμός νέα, ανακατασκευασμένα 
ή αναβαθμισμένα 
διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Διεθνή αεροδρόμια λεπτά Συνολική μείωση του 
μέσου χρόνου που 
απαιτείται για να μεταβεί 
ένα άτομο με δημόσια 
μέσα μεταφορών από το 
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πλησιέστερο κέντρο της 
πόλης στο αεροδρόμιο

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστικές συγκοινωνίες Διαδρομές επιβατών Αύξηση διαδρομών 
επιβατών που 
χρησιμοποιούν 
υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες αστικών 
συγκοινωνιών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αστικές συγκοινωνίες Διαδρομές επιβατών Αύξηση διαδρομών 
επιβατών που 
χρησιμοποιούν 
υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες αστικών 
συγκοινωνιών

ποσοστό Αλλαγή του μεριδίου των 
δημόσιων μεταφορών και 
της μη μηχανοκίνητης 
κινητικότητας όπως 
πεζοπορία και ποδηλασία

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστικές συγκοινωνίες Διαδρομές επιβατών Αύξηση διαδρομών 
επιβατών που 
χρησιμοποιούν 
υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες αστικών 
συγκοινωνιών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αστικές συγκοινωνίες Διαδρομές επιβατών Αύξηση διαδρομών 
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επιβατών που 
χρησιμοποιούν 
υποστηριζόμενες 
υπηρεσίες αστικών 
συγκοινωνιών

πιο αποδοτικά από 
οικολογική άποψη 
οχήματα

Αύξηση του αριθμού των 
οχημάτων και ανάπτυξη 
σχετικών υποδομών για 
πιο αποδοτικές από 
οικολογική άποψη 
αστικές συγκοινωνίες

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Οδοί εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας

χιλιομετρικοί τόνοι Αύξηση φορτίου που 
μεταφέρεται σε 
βελτιωμένες οδούς 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Οδοί εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας

χιλιομετρικοί τόνοι Αύξηση φορτίου που 
μεταφέρεται σε 
βελτιωμένες οδούς 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Διαδρομές επιβατών Αύξηση του αριθμού των 
ατόμων που 
χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες των οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 22α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Συνέπεια στο κλίμα εκατ. τόνοι ισοδύναμου 
CO2

αλλαγή στις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου 
που προκύπτουν από τα 
συγχρηματοδοτούμενα 
μέτρα

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμο πληθυσμού Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού Πρόσθετη δυνατότητα 
επεξεργασίας λυμάτων

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων σε 
καλύτερη κατάσταση 
διατήρησης

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια 
αποκατεστημένων 
βιοτόπων
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