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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις διατάξεις που διέπουν το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006. Το Ταμείο Συνοχής βοηθά τα κράτη μέλη 
των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ των 
27 να πραγματοποιούν επενδύσεις σε δίκτυα μεταφορών του ΔΕΔ-Μ και στον τομέα του 
περιβάλλοντος, καθώς και σε ωφέλιμα για το περιβάλλον ενεργειακά έργα. Για να 
εξασφαλιστεί η συμβατότητα με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και το μέσο 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», η πρόταση προβλέπει τη διάθεση ποσού 10 δισεκ. ευρώ από τους 
πόρους του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
καίριων δικτύων μεταφορών στο πλαίσιο του μέσου «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Η άποψη του συντάκτη

Ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής αλλά προτιμά την καλύτερη 
ενσωμάτωση των στόχων της ΕΕ 2020 στα διαρθρωτικά μέσα της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η συμβατότητα μεταξύ του υπό 
εξέταση κανονισμού και εκείνων για τα ΔΕΔ-Μ και για το μέσο «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Ο συντάκτης προτιμά μια προσέγγιση που επιδιώκει την αποτελεσματικότητα και 
υποστηρίζει μια μεγαλύτερη χρήση της (εκ των προτέρων) υπαγωγής σε όρους, σε ό,τι αφορά 
μια στροφή προς βιωσιμότερες και αποδοτικότερες μεταφορές, καθώς και την ασφάλεια, τη 
μείωση του θορύβου, την περιβαλλοντική νομοθεσία και την προστασία του κλίματος και της 
βιοποικιλότητας. 

Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για περίπου το 24% όλων των εκπομπών CO2 και η 
ποσότητά τους αυξήθηκε κατά 34% από το 1990 μέχρι σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων 
υποδομής, οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια θα προσδιορίσουν τις 
μεταφορές και την κινητικότητα για τις προσεχείς δεκαετίες. Για να εξασφαλιστεί ένα 
ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης στις επόμενες γενιές πολιτών της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά έργα θα 
πρέπει να προωθούν βιώσιμα μέσα μεταφοράς, εστιάζοντας σε αλυσίδες κινητικότητας που 
συνδυάζουν το περπάτημα, το ποδήλατο, την από κοινού χρήση αυτοκινήτων, την κοινή 
χρήση στόλων αυτοκινήτων και τις δημόσιες μεταφορές, διατηρώντας ταυτόχρονα και την 
αναγκαία ευελιξία ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν και νέες μεταφορικές λύσεις. 

Δεδομένου ότι το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ αποτελούν κύρια πηγή χρηματοδότησης των 
συγκοινωνιακών υποδομών της ΕΕ, έχει καίρια σημασία να μεταστραφούν οι χρηματοδοτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ στο πλαίσιο του καθενός από αυτά και να επικεντρωθούν σε 
επενδύσεις στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, ώστε να αποφευχθούν, ή τουλάχιστον να 
περιοριστούν, τα σχετικά εξωτερικά κόστη στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτόν θα μειωθεί και 
το δημοσιονομικό βάρος για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς σε επίπεδο περιφερειών, 
κρατών μελών και ΕΕ. Η Ευρώπη δεν μπορεί πια να υποστηρίζει εξαιρετικά δαπανηρά και 
χρονοβόρα έργα μεγάλης κλίμακας. Αντί να είναι προσανατολισμένη προς τα μεγάλα έργα, η 
ΕΕ πρέπει να ενεργήσει με εξυπνάδα. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι αποφασιστικής σημασίας και ο 
συντάκτης πιστεύει ότι η διαρθρωτική στήριξη πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση των 
συνδυασμένων μεταφορών και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, να προσφέρει τις 
διασυνοριακές συνδέσεις που λείπουν και να εξασφαλίσει τον 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 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 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 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 
με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα σχέδια για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που θεσπίζονται με την απόφαση 
αριθ. 661/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

(4) Τα σχέδια για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που θεσπίζονται με την απόφαση 
αριθ. 661/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Ιουλίου 2010, περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών. Για να επικεντρωθούν οι 
προσπάθειες πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Ιουλίου 2010, περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών. Για να επικεντρωθούν οι 
προσπάθειες πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση μετά τον ακριβή 
καθορισμό τους και την οριοθέτηση των 
βασικών τους στόχων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Κατά την κατάρτιση, διαμόρφωση 
και εκτέλεση σχεδίων, θα πρέπει να 
λαμβάνεται πρόνοια για τη δυνατότητα 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των ΗΕ για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαδικασία 
κύρωσής της. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει μια ενεργητική δέσμευση για την άρση όλων των 
εμποδίων που εναπομένουν, μεταξύ άλλων με χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Καθώς ο τομέας των μεταφορών της 
ΕΕ ευθύνεται για το 24% του συνόλου
των εκπομπών CO2 στην ΕΕ και οι 
εκπομπές του έχουν αυξηθεί κατά 34% 
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από το 19901, μια στροφή προς 
μεγαλύτερη στήριξη της βιώσιμης 
κινητικότητας έχει ζωτική σημασία για 
την επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής –
Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό.
σύστημα μεταφορών2 και στο αντίστοιχο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 20113·
__________________
1 Βλ. Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος (2009): Έκθεση αριθ. 
9/2006 - Τάσεις και προβλέψεις σε ό,τι 
αφορά την εκπομπή αερίων που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου στην Ευρώπη 2009. . 
Χαράσσοντας πορεία προόδου προς τους 
στόχους του Κιότο·
2 COM2011(144) 
3 P7_TA(2011)0584 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των συνδέσεων που λείπουν από τις 
βιώσιμες διασυνοριακές συνδέσεις όπως 
οι σιδηροδρομικές, έχει αυξηθεί σε πολλές 
περιοχές από τότε που έπεσε το Σιδηρούν 
Παραπέτασμα, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στην αναζωογόνηση των 
διασυνοριακών συνδέσεων, ιδίως μεταξύ 
των νέων κρατών μελών και προς αυτά, 
καθώς τα σχέδια αυτά προσφέρουν 
πραγματικά ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και, ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας και 
βελτιώνουν την πρόσβαση στα 
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Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ).

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Το 90% των μετακινήσεων με 
αυτοκίνητο στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι 
μικρότερες των 6 χιλιομέτρων και, 
συνεπώς, παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό 
για στροφή προς το περπάτημα, το 
ποδήλατο και τα δημόσια μέσα 
συγκοινωνίας·

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 ε) Είναι απαραίτητος ο ορισμός νέων 
χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των επενδύσεων από το Ταμείο 
Συνοχής στις μεταφορές κατά το 
παρελθόν κατευθύνθηκε προς τις οδικές 
μεταφορές, παρότι οι οδικές μεταφορές 
είναι ήδη υπεύθυνες για το 72% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τον τομέα των 
μεταφορών στην Ένωση1·
__________________
1 Βλ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (2011): Έκθεση αριθ. 
7/2011 - TERM 2011: δείκτες για την 
αξιολόγηση της προόδου στις μεταφορές 
προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων της Ευρώπης 

Τροπολογία 8
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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 αρχή 
της εδαφικής συνοχής και την ανάγκη για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη με παράλληλη 
ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους, 
είναι απαραίτητο να καθοριστούν 
προτεραιότητες επενδύσεων εντός του 
πεδίου εφαρμογής των θεματικών στόχων 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [CPR].

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) 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 τη θέση σε ισχύ, ο τουρισμός ορίζεται ρητά ως ένας από τους τομείς πολιτικής όπου η ΕΕ 
μπορεί να αναλάβει δράση. Η αλλαγή αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη νομοθεσία και τους 
κανόνες χρηματοδότησης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ένα κοινό σύνολο δεικτών για την 
αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής 
του προγράμματος θα πρέπει να 
καθορίζονται πριν τα κράτη μέλη 
καταρτίσουν σχέδιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους. Οι δείκτες αυτοί 
πρέπει να συμπληρώνονται με ειδικούς 
δείκτες προγράμματος.

(7) Σύμφωνα με μία στηριζόμενη στα 
αποτελέσματα προσέγγιση επί τη βάσει 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ένα κοινό 
σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της 
προόδου της εφαρμογής του προγράμματος 
θα πρέπει να καθορίζονται πριν τα κράτη 
μέλη καταρτίσουν σχέδιο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Οι 
δείκτες αυτοί πρέπει να συμπληρώνονται 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ 
άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και ενέργεια και 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη·

(α) επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ 
άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τον βιώσιμο τουρισμό 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη·

Τροπολογία 12

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 στις αστικές 
περιοχές, ιδίως σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη 
κινητικότητα·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) με την προαγωγή αποτελεσματικής 
συντροπικότητας  που αποβλέπει σε 
βιώσιμες, ασφαλείς και οικολογικά 
αποδοτικές μεταφορές, με επικέντρωση 
στη βελτίωση υφιστάμενων υποδομών, 
γεφύρωση των συνδέσμων που λείπουν 
στις διασυνοριακές συνδέσεις και 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις 
υποδομές των βασικών δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με 
περιφερειακές, τοπικές, αγροτικές και 
αστικές περιοχές·

Τροπολογία 14

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 βιώσιμου, 
ασφαλούς και αποτελεσματικού 
συντροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 
μεταφορών, επενδύοντας στο διευρωπαϊκό 
δίκτυο μεταφορών και παράλληλη 
επικέντρωση στην ολοκλήρωση των 
κρατών μελών που προσχώρησαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την ή αργότερα από 
την 1η Μαΐου 2004 και των αναγκών 
υποδομής τους με βάση την αλληλεγγύη 
και την κοινωνική συνοχή·

Τροπολογία 15

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 

(ii) με τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στον τομέα των μεταφορών, με 
την ανάπτυξη αποδοτικής 
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προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

συντροπικότητας με στόχο τις βιώσιμες, 
ασφαλείς, ευφυείς και διαλειτουργικές 
μεταφορές και κινητικότητα· με έμφαση 
στην προώθηση διατροπικών αλυσίδων 
περπατήματος - ποδηλάτου -
μοιράσματος αυτοκινήτων - κοινής 
χρήσης αυτοκινήτων - δημόσιων 
συγκοινωνιών· προϋπόθεση για τη 
στήριξη αυτών των ενεργειών είναι η
έγκριση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας·

Τροπολογία 16

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 προώθηση βέλτιστης 
ανάπτυξης της κυκλοφορίας μέσω της 
εφαρμογής ευφυών και προσιτών 
συστημάτων μεταφορών, όπως με την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων, υψηλής 
ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και με 
ταυτόχρονη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) 
και τον περιορισμό του θορύβου των 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών στην πηγή τους· με 
υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον 
υπηρεσιών λεωφορείων και βιώσιμων 
πλωτών μεταφορών·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) με την ενίσχυση του συντονιστικού 
ρόλου της Επιτροπής (ΓΔ MOVE και 
REGI) προκειμένου να συμβάλει στην 
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καλύτερη απόδοση των κονδυλίων και να 
τονώσει το πλήρες δυναμικό του Ταμείου 
Συνοχής·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 τους κοινούς δείκτες, 
οι γραμμές βάσης ρυθμίζονται στην 
ένδειξη μηδέν και τίθενται αθροιστικοί 
στόχοι για το 2022.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 γραμμές βάσης 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και τίθενται 
στόχοι για το 2022 και εκφράζονται τόσο
σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς 
όρους.

Τροπολογία 20
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Αξιολόγηση

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη 
του προγράμματος, η Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει εκ των υστέρων 
αξιολόγηση για τη μέτρηση του 
αντικτύπου του και της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας του και θα 
διαβιβάσει την έκθεση αξιολόγησης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εφαρμόζει το άρθρο 50 του κανονισμού για τις "κοινές διατάξεις".

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – γραμμή 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Επεξεργασία λυμάτων μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού

Επιπλέον πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από τη 
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βελτίωση του 
συστήματος ύδρευσης

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Επεξεργασία λυμάτων μονάδα ισοδύναμου 
πληθυσμού

Επιπλέον ικανότητα 
επεξεργασίας λυμάτων

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων σε 
καλύτερη κατάσταση 

διατήρησης
Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια 
αποκατεστημένων 

βιότοπων

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 22α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

km Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής

km Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Σιδηροδρομικές 
μεταφορές

km Συνολικό μήκος νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής

km Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής
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αριθμός νέα, ανακατασκευασμένα 
ή αναβαθμισμένα 
διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 22β + 22γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 

μεταφορές
km Συνολικό μήκος νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής
km Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 

σιδηροδρομικής γραμμής
Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 

μεταφορές
km Συνολικό μήκος νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής
km Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 

σιδηροδρομικής γραμμής
τόνοι/Χλμ. Αύξηση των 

εμπορευμάτων που 
μεταφέρονται με φορτίο

επιβάτες/km Αύξηση του αριθμού 
επιβατών που 

μεταφέρονται με 
σιδηρόδρομο

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 22δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 

μεταφορές
km Συνολικό μήκος νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής
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km Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένης ή 

αναβαθμισμένης 
σιδηροδρομικής γραμμής

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μεταφορές
Σιδηροδρομικές 

μεταφορές
km Συνολικό μήκος νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής
km Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένης ή 
αναβαθμισμένης 

σιδηροδρομικής γραμμής
km Συνολικό μήκος 

σιδηροδρομικής γραμμής 
εφοδιασμένης με ERTMS

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 24α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Οδοί km Συνολικό μήκος των 
νεόδμητων οδών

km Συνολικό μήκος των 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Οδοί km Συνολικό μήκος των 
νεόδμητων οδών

km Συνολικό μήκος των 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

αριθμός νέα, ανακατασκευασμένα 
ή αναβαθμισμένα 
διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 25α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστικές συγκοινωνίες μετακινήσεις επιβατών Αύξηση των 
μετακινήσεων επιβατών 

με τη χρήση 
υποστηριζόμενων 

υπηρεσιών αστικών 
μεταφορών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αστικές συγκοινωνίες μετακινήσεις επιβατών Αύξηση των 
μετακινήσεων επιβατών 

με τη χρήση 
υποστηριζόμενων 

υπηρεσιών αστικών 
μεταφορών

ποσοστό Αλλαγή στο μερίδιο των 
τρόπων δημόσιας 
μεταφοράς και μη 

μηχανοκίνητης 
κινητικότητας, όπως το 

περπάτημα και το 
ποδήλατο

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 25β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αστικές συγκοινωνίες μετακινήσεις επιβατών Αύξηση των 
μετακινήσεων επιβατών 

με τη χρήση 
υποστηριζόμενων 

υπηρεσιών αστικών 
μεταφορών 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αστικές συγκοινωνίες μετακινήσεις επιβατών Αύξηση των 
μετακινήσεων επιβατών 

με τη χρήση 
υποστηριζόμενων 

υπηρεσιών αστικών 
μεταφορών 

οχήματα με οικολογικά Αύξηση του αριθμού 
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αποδοτικότερους 
κινητήρες 

οχημάτων και ανάπτυξη 
της σχετικής υποδομής 

για οικολογικά πιο 
αποδοτικές αστικές 

μεταφορές

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 26α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Εσωτερικές πλωτές οδοί τονοχιλιόμετρα Αύξηση μεταφορών 
εμπορευμάτων μέσω 

βελτιωμένων εσωτερικών 
πλωτών οδών

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Εσωτερικές πλωτές οδοί τονοχιλιόμετρα Αύξηση μεταφορών 
εμπορευμάτων μέσω 

βελτιωμένων εσωτερικών 
πλωτών οδών

μετακινήσεις επιβατών Αύξηση του αριθμού των 
ατόμων που 

χρησιμοποιούν 
μεταφορικές υπηρεσίες 

εσωτερικών πλωτών 
οδών

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 26β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Συνέπεια στο κλίμα εκατ. τόνοι ισοδύναμου 
CO2 

αλλαγή στις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου 
που προκύπτει από τα 
συγχρηματοδοτούμενα 
μέτρα
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 26γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τουρισμός ευρώ Όγκος επενδύσεων στην 
έξυπνη και βιώσιμη 

κινητικότητα

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σειρά 26δ, 26ε, 26στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τουρισμός ευρώ Όγκος των επενδύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν 
για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας στις 
τουριστικές υπηρεσίες 
για ανθρώπους με 
περιορισμένη 
κινητικότητα

ευρώ Όγκος των επενδύσεων 
σε δίκτυα 
ποδηλατοδρόμων

ευρώ Όγκος των επενδύσεων 
στη φυσική, πολιτιστική, 
βιομηχανική και ιστορική 
κληρονομιά
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