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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει σειρά κοινών διατάξεων οι οποίες διέπουν όλα τα 
διαρθρωτικά μέσα που καλύπτει το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, 
περιλαμβανομένων και γενικών αρχών στήριξης, όπως η εταιρική σχέση, η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η αειφόρος ανάπτυξη 
και η συμμόρφωση με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Η πρόταση περιλαμβάνει 
κατάλογο κοινών θεματικών στόχων που απορρέουν από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
καθώς και τις διατάξεις που διέπουν το κοινό στρατηγικό πλαίσιο σε επίπεδο της Ένωσης και 
τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση του προσανατολισμού 
των ενωσιακών πολιτικών καθιερώνοντας μία κοινή προσέγγιση η οποία αποτελείται από 
διατάξεις για τις προϋποθέσεις και την εξέταση των επιδόσεων, καθώς και από ρυθμίσεις για 
την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Τέλος, περιλαμβάνει 
ειδικές διατάξεις για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, ιδίως δε τις διατάξεις σχετικά 
με την αποστολή και τους σκοπούς της πολιτικής για τη συνοχή, το δημοσιονομικό πλαίσιο, 
ειδικές ρυθμίσεις για τον προγραμματισμό και την υποβολή εκθέσεων, τα μεγάλα έργα, τα 
συστήματα ελέγχου και τη δημοσιονομική διαχείριση. 

Για να μεγιστοποιηθεί η επίπτωση της πολιτικής στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης και να ενισχυθεί η διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού, η πρόταση αποσκοπεί 
να μετατρέψει μία σειρά θεματικών στόχων που συνάδουν με τη Στρατηγική για την Ευρώπη 
του 2020 σε κομβικές δράσεις για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΓΤΑΑ και το 
ΕΤΘΑ. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει τη βελτίωση των παλαιών και την εισαγωγή νέων 
λύσεων οι οποίες περιλαμβάνουν την καθιέρωση «εκ των προτέρων» προϋποθέσεων, τον 
μηχανισμό του αποθεματικού επίδοσης, την ενίσχυση των κανόνων που διέπουν τα ταμεία 
όσον αφορά τις μακροοικονομικές δημοσιονομικές προϋποθέσεις και τη συμμόρφωσή τους 
με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα σύστημα εθνικής 
διαπίστευσης που θα διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση από τα κράτη μέλη, 
την καθιέρωση διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και υποχρεωτικής ετήσιας εκκαθάρισης 
λογαριασμών και, τελευταίο αλλά όχι αμελητέο, την βάσει αποτελεσμάτων διαδικασία 
προγραμματισμού και την ενίσχυση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών οργάνων.

Η άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, αλλά επιχειρηματολογεί υπέρ της 
αποτελεσματικότερης ενσωμάτωσης των στόχων της ΕΕ 2020 στα διαρθρωτικά μέσα της ΕΕ, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Επιπλέον, τονίζει ότι καθίσταται 
απαραίτητη η εξασφάλιση συνοχής μεταξύ των εν λόγω κανονισμών και εκείνων που διέπουν 
τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T) και τη χρηματοδοτική διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τάσσεται υπέρ μίας λυσιτελούς προσέγγισης και υποστηρίζει την ενισχυμένη χρήση των (εκ 
των προτέρων) προϋποθέσεων στο ζήτημα της μεταβολής προς ένα περισσότερο βιώσιμο και 
αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών και κινητικότητας, καθώς και στο ζήτημα της 
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ασφάλειας, της μείωσης του θορύβου, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της προστασίας 
του κλίματος και της βιοποικιλότητας. 

Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 24% περίπου του συνόλου των εκπομπών CO2, οι 
οποίες έχουν όμως αυξηθεί κατά 34% από το 1990. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που 
απαιτείται για τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, οι 
επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τα προσεχή έτη θα καθορίσουν την πορεία του 
τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας στις επόμενες δεκαετίες. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης για τις επόμενες γενιές των πολιτών της ΕΕ, τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να προωθούν βιώσιμα μέσα μεταφοράς, εστιάζοντας τη 
δράση τους σε αλυσίδες κινητικότητας που συνδυάζουν την πεζοπορία, την ποδηλασία, την 
από κοινού χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων και τα δημόσια μέσα μεταφοράς, διατηρώντας 
ταυτόχρονα και την αναγκαία ευελιξία ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν και νέες
μεταφορικές λύσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ αποτελούν κύρια πηγή 
χρηματοδότησης για τον τομέα των μεταφορών της ΕΕ, κρίνεται αναγκαία η μεταβολή των 
χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ εντός των αντίστοιχων πλαισίων και η εστίαση σε 
επενδύσεις σχετικές με την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, ώστε να αποφευχθούν, ή 
τουλάχιστον, να περιοριστούν, τυχόν σχετικές εξωτερικές δαπάνες στο μέλλον. Με τον τρόπο 
αυτό θα μειωθεί και το δημοσιονομικό βάρος για τους μελλοντικούς κρατικούς 
προϋπολογισμούς σε επίπεδο περιφερειών, κρατών μελών και της ΕΕ. Η Ευρώπη δεν έχει 
πλέον περιθώρια για να υποστηρίξει εξαιρετικά δαπανηρά και χρονοβόρα έργα μεγάλης 
κλίμακας. Αντί να προσανατολίζεται σε μεγαλόπνοες ιδέες, η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει να 
ενεργεί ευφυώς. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κρίνεται καθοριστικής 
σημασίας και, σύμφωνα με τη θέση του εισηγητή, η διαρθρωτική στήριξη πρέπει να εστιάζει 
στην ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, 
στην αποκατάσταση των διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν και να διασφαλίζει την 
πλήρη τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ασφάλεια και την προστασία του 
περιβάλλοντος, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται καλύτερες 
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σαφή εκ των προτέρων κριτήρια, ώστε να 
προσφέρονται κίνητρα στους επωφελούμενους για να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Η άποψη αυτή αντικατοπτρίζεται στις τροπολογίες που ακολουθούν. 

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
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, ιδίως των αγροτικών 
περιοχών, των περιοχών στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
άλλων μέσων.

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών. Μεταξύ των ενδιαφερομένων 
περιοχών, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στις αγροτικές περιοχές, στις 
περιοχές στις οποίες συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως 
είναι οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και 
οι ορεινές περιφέρειες. Το άρθρο 175 της 
Συνθήκης απαιτεί από την Ένωση να 
στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων 
με τη δράση της μέσω του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων μέσων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
ελαχιστοποιώντας το εξωτερικό κόστος. 
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υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες για την υποστήριξη των 
στόχων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 
σύμφωνα με τη φιλοδοξία να αφιερωθεί 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στις περιοχές που παρουσιάζουν σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως είναι οι νησιωτικές, 
οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιοχές, 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι τα 
εδαφικά χαρακτηριστικά δεν 
αντιστοιχούν κατ' ανάγκην στη διαίρεση 
που χρησιμοποιείται σήμερα στην 
ταξινόμηση NUTS. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, 
τον καθορισμό της έκτασης και του 
πληθυσμού που καλύπτουν οι στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες 
για τα χρηματοδοτικά μέσα (εκ των 
προτέρων εκτίμηση, συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, 
τον καθορισμό της έκτασης και του 
πληθυσμού που καλύπτουν οι στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες 
για τα χρηματοδοτικά μέσα (εκ των 
προτέρων εκτίμηση, συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
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κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ενιαίου συντελεστή δεν είναι απαραίτητος διότι τα καθαρά έσοδα μπορούν να 
υπολογιστούν επακριβώς, όπως ορίζει ο ισχύον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και κρίνεται 
επίσης ακατάλληλος, διότι θα προέκυπτε πολιτικό ζήτημα σε σχέση με τον καθορισμό των 
ενιαίων συντελεστών, πράγμα που ενέχει τον κίνδυνο λανθασμένης κατανομής των πόρων. Το 
άρθρο 54 προβλέπει εκτελεστικές εξουσίες σε σχέση με τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
καθαρών εσόδων για έργα που παράγουν έσοδα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
των Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της αξιολόγησης.

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των Ταμείων του 
ΚΣΠ, ιδίως εξασφαλίζοντας την επίτευξη 
των προτεινόμενων στόχων και μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της αξιολόγησης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και ελαχιστοποιώντας το 
εξωτερικό κόστος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της βιωσιμότητας 
και της αποδοτικότητας των μεταφορών,
της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου 
κατά την προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων και του γεωργικού 
τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ)·

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς·

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, βασισμένη στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενεργειακή 
απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, σε όλους τους τομείς
συμπεριλαμβάνοντας, ειδικότερα, την 
προαγωγή των βιώσιμων συνδυασμένων 
μεταφορών και κινητικότητας, με 
ταυτόχρονη εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης, και τη συμπλήρωση των 
διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν 
με βιώσιμες υποδομές συνδυασμένων 
μεταφορών·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
στον τομέα των μεταφορών, και ιδίως 
στον τομέα των αστικών μεταφορών·
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

(7) προώθηση μιας αποδοτικής 
συνδυαστικότητας με στόχο βιώσιμες, 
ασφαλείς και οικολογικά αποδοτικές 
μεταφορές και κινητικότητα, με έμφαση 
στη βελτίωση των υφιστάμενων 
υποδομών, στη συμπλήρωση των κόμβων 
που λείπουν για τις διασυνοριακές 
συνδέσεις και στην άρση των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων, περιλαμβανομένων των 
συνδέσεων με περιφερειακές και τοπικές 
αγροτικές και αστικές περιοχές 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

(8) ενίσχυση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

(10) επένδυση στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη διά βίου μάθηση·

Τροπολογία 14



PE486.053v03-00 12/46 AD\906416EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές και συνέργειες σε σχέση με 
τις θαλάσσιες και ποτάμιες λεκάνες·

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έναν ενοποιημένο πίνακα ορόσημων και 
ποσοτικών στόχων που θεσπίζονται στα 
προγράμματα για το πλαίσιο επιδόσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1, μαζί με τη μεθοδολογία και τον 
μηχανισμό για τη διασφάλιση της 
συνέπειας σε όλα τα προγράμματα και τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

(i) έναν ενοποιημένο πίνακα μετρήσιμων 
ποιοτικών και ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων που θεσπίζονται στα προγράμματα 
για το πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1, μαζί με τη 
μεθοδολογία και τον μηχανισμό για τη 
διασφάλιση της συνέπειας σε όλα τα 
προγράμματα και τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
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υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία 
ελαχιστοποιώντας το εξωτερικό κόστος
σε σχέση με τη στρατηγική της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη εντός του 
χρονοδιαγράμματος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, 
αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 
ανάγκες.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι. Η 
αξιολόγηση βασίζεται σε κοινή 
μεθοδολογία και προϋποθέτει τη 
συμμετοχή των εταίρων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 

Κάθε προτεραιότητα ορίζει μετρήσιμους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
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περιλαμβάνουν: επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν:

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) δείκτες σε σχέση με τον αντίκτυπο 
των μέτρων για τις εκπομπές θορύβου, το 
περιβάλλον, την ασφάλεια και την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει μετρήσιμους ποιοτικούς και 
ποσοτικούς στόχους και ορόσημα, 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και
περιγραφή των μέτρων που πρέπει να 
λαμβάνονται προκειμένου να 
συμμορφώνεται προς τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Με σκοπό να βελτιωθεί η απόδοση 
των οφελών που προκύπτουν από τα 
περιβαλλοντικά μέτρα1 της ΕΕ, σε κάθε 
πρόγραμμα, σχέδιο και έργο 
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προσδιορίζονται τα αποτελέσματα της 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης των 
κρατών μελών και άλλων φορέων 
προώθησης έργων, ιδίως επί τη βάσει 
των οδηγιών του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ 
της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2, 
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων3 και 92/43/ΕΟΚ της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας4, και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου: 2000/60/ΕΚ, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων5, και 
2009/147/ΕΚ, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών6, ώστε να αποφεύγονται ή, εάν 
δεν είναι δυνατόν, να μετριάζονται ή να 
αντισταθμίζονται οι αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως ο 
κατακερματισμός του τοπίου, η σφράγιση 
του εδάφους, η ρύπανση του αέρα και 
των υδάτων, καθώς και ο θόρυβος, και 
να προστατευθεί αποτελεσματικά η 
βιοποικιλότητα.
_________________________
1 Βλ. COM(2012)0095 τελικό «Βελτίωση 
των οφελών από τα περιβαλλοντικά 
μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
μέσω της βελτίωσης της γνωστικής 
βάσης και της ικανότητας απόκρισης».
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40.
3 ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
4 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
5 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
6 ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7.
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί συνέπεια με το δίκαιο της ΕΕ, θεωρούμε σκόπιμο να ενσωματωθεί η 
αναφορά αυτή στη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής για την περιβαλλοντική προστασία 
(Άρθρο 42) στο πλαίσιο της επανεξέτασης των κατευθυντηρίων γραμμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM/2011/0650).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4c. Κάθε πρόγραμμα, σχέδιο και έργο που 
έχει σχέση με μεταφορές και 
κινητικότητα βασίζεται σε αξιολόγηση 
όσον αφορά τις επιπτώσεις στην 
ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων 
σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης να 
μειωθούν τα θανατηφόρα ατυχήματα 
κατά 50% μέχρι το 2020.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και μεγέθυνση, ιδίως όσον 
αφορά τα καθορισθέντα μετρήσιμα 
ποιοτικά και ποσοτικά ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής και της 
βιοποικιλότητας·

Τροπολογία 25
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν εκ των 
προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση 
της ποιότητας του σχεδιασμού κάθε 
προγράμματος.

1. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία και υπό 
την καθοδήγηση της Επιτροπής,
πραγματοποιούν εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού κάθε 
προγράμματος.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – εδάφιο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων 
μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης.

ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων 
μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και την ελαχιστοποίηση του 
εξωτερικού κόστους.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ 
ονόματος της Επιτροπής, τα Ταμεία του 
ΚΣΠ μπορούν να χρηματοδοτούν τα μέτρα 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
αξιολόγησης, δημοσιονομικού ελέγχου και 
ελέγχου, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ 
ονόματος της Επιτροπής, ή μετά από 
αίτημα κράτους μέλους και έγκριση της 
Επιτροπής, τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν 
να χρηματοδοτούν τα μέτρα 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
αξιολόγησης, δημοσιονομικού ελέγχου και 
ελέγχου, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 28
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα καθαρά έσοδα που δημιουργούνται 
μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
καθορίζονται εκ των προτέρων βάσει μίας 
από τις ακόλουθες μεθόδους:

Τα καθαρά έσοδα που δημιουργούνται 
μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
καθορίζονται εκ των προτέρων βάσει:

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκχώρηση ή μετεγκατάσταση μιας 
παραγωγικής δραστηριότητας·

α) εκχώρηση ή πλήρη ή μερική 
μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση του 
Ταμείου Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος 
για το σύνολο της περιόδου. Οι πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση του 
Ταμείου Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος 
για το σύνολο της περιόδου. Οι πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα, έτσι ώστε το 
ποσό αυτό να χορηγείται ρητώς στο 
οικείο κράτος μέλος, στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [13] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε σχέση με 
έργα που απαριθμούνται στον εν λόγω 
κανονισμό, δίνοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα σε έργα που 
αφορούν εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο 
του Ταμείου Συνοχής.

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [13] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε σχέση με 
έργα που απαριθμούνται στον εν λόγω 
κανονισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε 
έργα που αφορούν εθνικές πιστώσεις στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και 
διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει 
πιθανότητα στρεβλώσεων στη διάθεση 
των εθνικών πιστώσεων. Η Επιτροπή 
προσφέρει τον απαραίτητο συντονισμό 
και συνδρομή στα επιλέξιμα κράτη μέλη 
για να εξαλειφθούν τα διοικητικά και 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να 
διασφαλιστεί η διαφανής διαδικασία 
επιλογής των έργων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες·

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές καθώς 
και για συνέργειες και στρατηγικές που 
αφορούν θαλάσσιες και ποτάμιες λεκάνες·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωμοδότηση 
στους εθνικούς φορείς ισότητας για τα 
μέτρα που ορίζονται στα σημεία (ii) και 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωμοδότηση
στους εθνικούς φορείς και τους εταίρους 
για το περιβάλλον και την ισότητα όσον 
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(iii) μαζί με την πρόταση επιχειρησιακού 
προγράμματος βάσει του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

αφορά τα μέτρα που ορίζονται στα σημεία 
(i), (ii) και (iii) μαζί με την πρόταση 
επιχειρησιακού προγράμματος βάσει του 
στόχου για επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
αυτάρκεια του έργου, ευνοώντας τα
μέτρα που αποφέρουν έσοδα με 
υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
έναντι εκείνων που ισχύουν για τα μέτρα 
που δεν αποφέρουν έσοδα·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 144 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 144α
Διαφάνεια

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην ιστοθέση 
της όλες τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, 
προγράμματα, στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, επιχειρησιακά προγράμματα, 
μείζονα σχέδια και κοινά σχέδια δράσης 
που εγκρίνει η Επιτροπή, για κάθε κράτος 
μέλος. 
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαφανή, με αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους στόχους και 
προσδιορισμένη πηγή πληροφοριών η 
οποία είναι δημόσια διαθέσιμη·

– διαφανή, ευνόητη, με αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους στόχους και 
προσδιορισμένη πηγή πληροφοριών η 
οποία είναι δημόσια διαθέσιμη·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο).

Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:

ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
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λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 

Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:
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σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7. προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών,
άρση των προβλημάτων 
σε βασικές υποδομές
δικτύων, συμπλήρωση 
των κενών στις 
διασυνοριακές συνδέσεις 
με στόχο την εξασφάλιση 
αποδοτικού συνδυασμού 
μέσων 
μεταφοράς·(αναφέρεται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 
7) 

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις

Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:
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δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο).

ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 

Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:
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επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 7.1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο). 

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:

– ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

– μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– στρατηγική 
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περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

– μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

– Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:

2. μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
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χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

3. στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

4. μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο). 

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:

– ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα 
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(περιλαμβανομένης της 
ασφάλειας), τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

– μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

– μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 

– Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:
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κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

2. μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

3. στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

4. μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 7.1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:
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ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο). 

– ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

– μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

– μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 

– Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:
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σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

2. μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

3. στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

4. μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7. Προώθηση των 7.1. Οδικό δίκτυο: Η – Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
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βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο). Μεταφορά και 
εφαρμογή της οδηγίας 
2011/76/ΕΕ περί 
επιβολής τελών στα 
βαρέα φορτηγά οχήματα 
που χρησιμοποιούν 
ορισμένα έργα υποδομής. 

συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:

– ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

– μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
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δημοσιονομικό πλαίσιο)·

– στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

– μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

– Ισχύοντα συστήματα 
χρέωσης για τη χρήση 
των εθνικών οδικών 
υποδομών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οδηγίας 
2011/76/ΕΕ, 
περιλαμβανομένων και 
των συστημάτων 
ανάκτησης του κόστους 
υποδομής και του 
κόστους αντιμετώπισης 
της ηχορύπανσης και της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τα οποία 
εφαρμόζονται σε όλους 
τους αυτοκινητοδρόμους 
ήδη από την αρχή 
λειτουργίας τους.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 

– Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:
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βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

2. μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

3. στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

4. μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, η πολιτική συνοχής επιτρέπει τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων 
αυτοκινητοδρόμων, χωρίς διόδια, από την έναρξη της λειτουργίας τους. Η παρούσα διάταξη θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα συστήματα χρέωσης για τη χρήση των εθνικών οδών 
εφαρμόζονται σε όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και ότι τα έσοδα 
θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δαπανών υποδομής, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό 
την αναγκαία συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 7.1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο).

Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:

ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
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περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών·

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και
δημιουργία ικανοτήτων. 

Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
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χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο και 
πλωτές οδοί: Η ύπαρξη 
ενός περιεκτικού εθνικού 
σχεδίου για τις 
αποδοτικές 
συνδυασμένες μεταφορές 
που περιέχει την 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις, 
περιλαμβανομένων των 
ευφυών συστημάτων 
μεταφορών, στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο).

Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:

ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
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προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 

Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:
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του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 7.2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 

Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:
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υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο).

ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό Το συνολικό σχέδιο 
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δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις μεταφορές ειδικού 
κεφαλαίου για την 
ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων. 

περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
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των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

7. Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών και 
της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων 
(αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 7)

7.1. Οδικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη ενός περιεκτικού 
εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει 
την κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
(που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο).

Έχει τεθεί σε εφαρμογή 
συνολικό σχέδιο 
μεταφορών που 
περιλαμβάνει:

ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
επενδύσεων στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ, στο συνολικό 
δίκτυο και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις. 
Η ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη 
συνεισφορά των 
επενδύσεων στην 
κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση 
των αερίων του 
θερμοκηπίου και τη 
συμβολή στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών·

μια σειρά εφικτών και 
ώριμων έργων (που 
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·
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στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων για να 
παράγουν τη σειρά έργων.

7.2. Σιδηροδρομικό 
δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό εθνικό σχέδιο 
για τις αποδοτικές 
συνδυασμένες μεταφορές 
ενός ειδικού κεφαλαίου 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων, με 
κατάλληλη ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό 
διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στο 
συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις 
επενδύσεις στο βασικό 
ΔΕΔ-Μ) εκτός του 
βασικού κορμού των 
ΔΕΔ-Μ και σε 
δευτερογενείς συνδέσεις 
του συστήματος 
σιδηροδρόμων, σε 
συνάρτηση με τη 
συμβολή τους στην 
κινητικότητα, στη 
βιωσιμότητα και τις 
επιπτώσεις των μεγάλων 
δικτύων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
επενδύσεις καλύπτουν τα 
κινητά στοιχεία 
ενεργητικού και τη 
διαλειτουργικότητα και 
δημιουργία ικανοτήτων.

Το συνολικό σχέδιο 
περιλαμβάνει κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων το οποίο 
περιέχει:

μια σειρά εφικτών και 
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ώριμων έργων (που
περιλαμβάνει 
χρονοδιάγραμμα, 
δημοσιονομικό πλαίσιο)·

στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές 
απαιτήσεις για το σχέδιο 
μεταφορών· 

μέτρα ενίσχυσης της 
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