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Τροπολογία 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 
ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
από το οποίο εντέλει εξαρτάται η 
διακίνηση των αγαθών στην ενιαία αγορά, 
ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά τη 
δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της 
απασχόλησης και του εμπορίου και την 
ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, και ότι 
μαζί με ένα αποτελεσματικό σύστημα 
μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει στη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα, της 
ρύπανσης και της συμφόρησης·

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 
ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
από το οποίο εντέλει εξαρτάται η 
διακίνηση των αγαθών στην ενιαία αγορά, 
ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά τη 
δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της 
απασχόλησης και του εμπορίου και την 
ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, και ότι 
μαζί με ένα αποτελεσματικό σύστημα 
μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει στη 
μείωση των ατυχημάτων, των εκπομπών 
άνθρακα και της εξάρτησης από το 
πετρέλαιο, της ρύπανσης και της 
συμφόρησης, όπως ορίζεται στους 
στόχους και τη νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 



PE454.402v01-00 4/32 AM\840841EL.doc

EL

ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
από το οποίο εντέλει εξαρτάται η 
διακίνηση των αγαθών στην ενιαία αγορά, 
ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά τη 
δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της 
απασχόλησης και του εμπορίου και την 
ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, και ότι 
μαζί με ένα αποτελεσματικό σύστημα 
μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει στη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα, της 
ρύπανσης και της συμφόρησης·

ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
από το οποίο εντέλει εξαρτάται η 
διακίνηση των αγαθών στην ενιαία αγορά, 
ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά τη 
δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της 
κοινωνικής, της οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής, την προώθηση της 
απασχόλησης και του εμπορίου και την 
ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, και ότι 
μαζί με ένα αποτελεσματικό και ασφαλές
σύστημα μεταφορών μπορεί να 
συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα, της ρύπανσης και της 
συμφόρησης·

Or. es

Τροπολογία 3
Roberts Zīle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 
ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
από το οποίο εντέλει εξαρτάται η 
διακίνηση των αγαθών στην ενιαία αγορά, 
ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά τη 
δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της 
απασχόλησης και του εμπορίου και την 
ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, και ότι 
μαζί με ένα αποτελεσματικό σύστημα 
μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει στη 

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 
ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
από το οποίο εντέλει εξαρτάται η 
διακίνηση των αγαθών στην ενιαία αγορά, 
ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά τη 
δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής, την προώθηση της απασχόλησης 
και του εμπορίου και την ενίσχυση του 
τομέα του τουρισμού, και ότι μαζί με ένα 
αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών 



AM\840841EL.doc 5/32 PE454.402v01-00

EL

μείωση των εκπομπών άνθρακα, της 
ρύπανσης και της συμφόρησης·

μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση των 
εκπομπών άνθρακα, της ρύπανσης και της 
συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 4
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 
ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
από το οποίο εντέλει εξαρτάται η 
διακίνηση των αγαθών στην ενιαία αγορά, 
ο τομέας είναι σημαντικός όσον αφορά τη 
δυνητική συμβολή του στη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, την προώθηση της 
απασχόλησης και του εμπορίου και την 
ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, και ότι 
μαζί με ένα αποτελεσματικό σύστημα 
μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει στη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα, της 
ρύπανσης και της συμφόρησης·

1. υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Ευρώπης, ότι ο τομέας 
των μεταφορών αντιστοιχεί στο 4,6% του 
ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
απασχολεί 9,2 εκατομμύρια άτομα, και ότι, 
εκτός από το ότι καθιστά δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ προσώπων και 
κοινοτήτων και το ότι παρέχει το δίκτυο 
που επιτρέπει την ανάπτυξη του 
ενδοευρωπαϊκού εμπορίου και ακόμη την 
υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, ο τομέας 
είναι σημαντικός όσον αφορά τη δυνητική 
συμβολή του στη διασφάλιση της 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής, ειδικότερα των περιφερειών 
μικρότερης ή δυσκολότερης 
προσπελασιμότητας· εις τρόπον ώστε να 
μειωθεί η απόσταση και να προωθηθεί η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να 
προωθηθεί η απασχόληση και το εμπόριο 
και η ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, 
και ότι μαζί με ένα αποτελεσματικό 
σύστημα μεταφορών μπορεί να 
συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα, της ρύπανσης και της 
συμφόρησης·

Or. pt
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Τροπολογία 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. τονίζει ως προς το θέμα αυτό την 
ανάγκη να συνδέονται οι αποφάσεις για 
τους δημοσιονομικούς πόρους με τις 
ευκαιρίες που παρέχει η εσωτερίκευση 
του εξωτερικού κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού κόστους στον τομέα 
αυτό και, πιο μακροπρόθεσμα, η αποφυγή 
του εξωτερικού αυτού κόστους·

Or. en

Τροπολογία 6
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. Επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία 
του τομέα των μεταφορών για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, τόσο 
στο επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος όσο και στο επίπεδο του 
αριθμού των θέσεων εργασίας. Εκτιμά 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει 
επιπλέον ηγετική θέση στην βιομηχανία 
στο θέμα της τεχνολογίας των μεταφορών  
(αεροναυπηγική, τραίνα μεγάλης 
ταχύτητας, ευφυή συστήματα διαχείρισης 
των μεταφορών, προηγμένα συστήματα 
ελέγχου, ασφάλεια και 
διαλειτουργικότητα, ERMTS, SESAR, 
μηχανική ασφαλών και βιώσιμων
υποδομών, κλπ.), οπότε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα οικονομικό 
πλαίσιο το οποίο να της επιτρέπει να 
διατηρήσει και να ενισχύσει την ηγετική 
της θέση στον βιομηχανικό αυτό τομέα. 
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Εκτιμά ότι η προσεχής οικονομική 
περίοδος πρέπει να αποτελεί την ευκαιρία 
ώστε οι ευρωπαϊκές μεταφορές να 
εδραιώσουν την ηγετική τους θέση στις 
πράσινες, τις ασφαλείς και ευφυείς 
τεχνολογίες, οι οποίες θα προκαλέσουν 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
και οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Or. es

Τροπολογία 7
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι είναι προφανές, από την 
άποψη των προκλήσεων πολιτικής και των 
δημοσιονομικών πόρων για την περίοδο 
μετά το 2013, ότι σχεδόν όλοι οι 
εγκριθέντες στόχοι της ΕΕ, που 
εκφράζονται είτε στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 είτε σε άλλα πλαίσια, εξαρτώνται από 
ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και 
περιβαλλοντικά αποδεκτό τομέα 
μεταφορών·

2. θεωρεί ότι είναι προφανές, από την 
άποψη των προκλήσεων πολιτικής και των 
δημοσιονομικών πόρων για την περίοδο 
μετά το 2013, ότι σχεδόν όλοι οι 
εγκριθέντες στόχοι της ΕΕ, που 
εκφράζονται είτε στη στρατηγική Ευρώπη 
2020 είτε σε άλλα πλαίσια, εξαρτώνται από 
ένα αποτελεσματικό, βιώσιμο και 
περιβαλλοντικά αποδεκτό καθώς και 
προσβάσιμο τομέα μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 8
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 A. Σημειώνει ότι η διάσταση της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020 αποσκοπεί σε μία 
ευφυή, βιώσιμη και συνολική ανάπτυξη, 
μέσω της γνώσης και της καινοτομίας, 
της ενεργειακής απόδοσης που θα μπορεί 
να δημιουργήσει μία πράσινη και 
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ταυτοχρόνως ανταγωνιστική οικονομία, 
της προώθησης της εδαφικής και 
κοινωνικής συνοχής ως εγκάρσιων 
κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες 
συνδέουν άμεσα τα στοιχεία αυτά με τον 
τομέα των μεταφορών και του τουρισμού.

Or. pt

Τροπολογία 9
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιμένει ότι, υπό το πρίσμα ειδικότερα 
μιας οικονομικής αποτελεσματικότητας, η 
ανάγκη να διασφαλιστεί πραγματική 
προστιθέμενη αξία από τις δημοσιονομικές 
δαπάνες της ΕΕ σε κονδύλια της πολιτικής 
μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας·
επισημαίνει ότι, ενώ η επικάλυψη ή η 
μετατόπιση των επενδύσεων και των 
δαπανών οι οποίες είναι προτιμότερο να 
πραγματοποιούνται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
αποφεύγεται, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να μην χάνονται ευκαιρίες για τη 
διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης, που 
μόνο η προστιθέμενη αξία των δαπανών 
της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών μπορεί 
να παράσχει·

3. επιμένει ότι, υπό το πρίσμα ειδικότερα 
μιας οικονομικής αποτελεσματικότητας, η 
ανάγκη να διασφαλιστεί πραγματική 
προστιθέμενη αξία από τις δημοσιονομικές 
δαπάνες της ΕΕ σε κονδύλια της πολιτικής
μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας· 
επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να μην χάνονται ευκαιρίες για τη 
διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης, που 
μόνο η προστιθέμενη αξία των δαπανών 
της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών μπορεί 
να παράσχει αποφεύγοντας τις αστοχίες·

Or. es

Τροπολογία 10
Roberts Zīle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιμένει ότι, υπό το πρίσμα ειδικότερα 3. επιμένει ότι, υπό το πρίσμα ειδικότερα 
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μιας οικονομικής αποτελεσματικότητας, η 
ανάγκη να διασφαλιστεί πραγματική 
προστιθέμενη αξία από τις δημοσιονομικές 
δαπάνες της ΕΕ σε κονδύλια της πολιτικής 
μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας·
επισημαίνει ότι, ενώ η επικάλυψη ή η 
μετατόπιση των επενδύσεων και των 
δαπανών οι οποίες είναι προτιμότερο να 
πραγματοποιούνται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
αποφεύγεται, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να μην χάνονται ευκαιρίες για τη 
διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης, που 
μόνο η προστιθέμενη αξία των δαπανών 
της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών μπορεί 
να παράσχει·

μιας οικονομικής αποτελεσματικότητας, η 
ανάγκη να διασφαλιστεί πραγματική 
προστιθέμενη αξία από τις δημοσιονομικές 
δαπάνες της ΕΕ σε κονδύλια της πολιτικής 
μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας·
επισημαίνει ότι, ενώ η επικάλυψη ή η 
μετατόπιση των επενδύσεων και των 
δαπανών οι οποίες είναι προτιμότερο να 
πραγματοποιούνται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
αποφεύγεται, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να μην χάνονται ευκαιρίες για τη 
διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης, που 
μόνο η προστιθέμενη αξία των δαπανών 
της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών σε 
εθνικό, περιφερειακό και διασυνοριακό 
επίπεδο μπορεί να παράσχει·

Or. en

Τροπολογία 11
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιμένει ότι, υπό το πρίσμα ειδικότερα 
μιας οικονομικής αποτελεσματικότητας, η 
ανάγκη να διασφαλιστεί πραγματική 
προστιθέμενη αξία από τις δημοσιονομικές 
δαπάνες της ΕΕ σε κονδύλια της πολιτικής 
μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας·
επισημαίνει ότι, ενώ η επικάλυψη ή η 
μετατόπιση των επενδύσεων και των 
δαπανών οι οποίες είναι προτιμότερο να 
πραγματοποιούνται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
αποφεύγεται, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να μην χάνονται ευκαιρίες για τη 
διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης, που 
μόνο η προστιθέμενη αξία των δαπανών 
της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών μπορεί 
να παράσχει·

3. επιμένει ότι, υπό το πρίσμα ειδικότερα 
μιας οικονομικής αποτελεσματικότητας, η 
ανάγκη να διασφαλιστεί πραγματική 
προστιθέμενη αξία από τις δημοσιονομικές 
δαπάνες της ΕΕ σε κονδύλια της πολιτικής 
μεταφορών είναι θεμελιώδους σημασίας, 
έχοντας ως αναφορά της αρχή της 
οικονομικής επικουρικότητας, δεδομένου 
του πλαισίου της λιτότητας στο επίπεδο 
των δημόσιων οικονομικών των κρατών 
μελών επισημαίνει ότι, ενώ η επικάλυψη ή 
η μετατόπιση των επενδύσεων και των 
δαπανών οι οποίες είναι προτιμότερο να 
πραγματοποιούνται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
αποφεύγεται, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να μην χάνονται ευκαιρίες για τη 
διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης, που 
μόνο η προστιθέμενη αξία των δαπανών 
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της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών μπορεί 
να παράσχει·

Or. pt

Τροπολογία 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες στο 
θέμα της ενσωμάτωσης των συστημάτων 
μεταφορών ως προς την ασφάλεια, την 
διαλειτουργικότητα και την 
λειτουργικότητα· εκφράζει τις ανησυχίες 
του λόγω του διευρυνόμενου χάσματος 
μεταξύ των ευθυνών τους και των 
δημοσιονομικών μέσων που τους 
διατίθενται 

Or. fr

Τροπολογία 13
Anne E. Jensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν 
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 
τομέων στους οποίους η EE μπορεί να 
καλύπτει κενά και να επιτυγχάνει 
αποτελέσματα μεγαλύτερης αξίας· θεωρεί 
ότι η στοχοθετημένη χρηματοδοτική 
στήριξη σε επίπεδο EE μπορεί να συμβάλει 
στην εκκίνηση άλλων σημαντικών 
σχεδίων, τα οποία συχνά έχουν σημαντικό 
εμπορικό δυναμικό μακροπρόθεσμα·
επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη 

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν 
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 
τομέων στους οποίους η EE μπορεί να 
καλύπτει κενά και να επιτυγχάνει 
αποτελέσματα μεγαλύτερης αξίας· θεωρεί 
ότι η στοχοθετημένη χρηματοδοτική 
στήριξη σε επίπεδο EE μπορεί να συμβάλει 
στην εκκίνηση άλλων σημαντικών 
σχεδίων, τα οποία συχνά έχουν σημαντικό 
εμπορικό δυναμικό μακροπρόθεσμα·
επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη 
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αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή τεράστιας 
κλίμακας, φιλόδοξες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υποδομών, 
ότι για να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη έχει 
εξαιρετικά μεγάλο στρατηγικό συμφέρον 
να διαθέτει αποτελεσματικές υποδομές 
ώστε να θέσει τα θεμέλια για 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, και 
ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα δίκτυο 
μεταφορών το οποίο θα κατευθύνει τη ροή 
φορτίων και επιβατών προς περισσότερο 
αειφόρους τρόπους μεταφοράς· παρατηρεί 
ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να έχει ως 
στόχο τις κύριες προτεραιότητες - άρση 
των σημείων συμφόρησης σε 
στρατηγικούς διευρωπαϊκούς άξονες, 
ενθαρρύνοντας την επέκτασή τους και 
κατασκευάζοντας διασυνοριακές και 
διατροπικές συνδέσεις·

αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή τεράστιας 
κλίμακας, φιλόδοξες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υποδομών, 
ότι για να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη έχει 
εξαιρετικά μεγάλο στρατηγικό συμφέρον 
να διαθέτει αποτελεσματικές υποδομές 
ώστε να θέσει τα θεμέλια για 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, και 
ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα κεντρικό 
ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών το οποίο θα
εξασφαλίζει  ένα πιο αποδοτικό από 
άποψη ενέργειας τομέα μεταφορών·
παρατηρεί ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει 
να έχει ως στόχο τις κύριες προτεραιότητες 
- άρση των σημείων συμφόρησης σε 
στρατηγικούς διευρωπαϊκούς άξονες, 
ενθαρρύνοντας την επέκτασή τους και 
κατασκευάζοντας διασυνοριακές και ιδίως
διατροπικές συνδέσεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν 
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 
τομέων στους οποίους η EE μπορεί να 
καλύπτει κενά και να επιτυγχάνει 
αποτελέσματα μεγαλύτερης αξίας· θεωρεί 
ότι η στοχοθετημένη χρηματοδοτική 
στήριξη σε επίπεδο EE μπορεί να συμβάλει 
στην εκκίνηση άλλων σημαντικών 
σχεδίων, τα οποία συχνά έχουν σημαντικό 
εμπορικό δυναμικό μακροπρόθεσμα·
επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη 
αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή τεράστιας 
κλίμακας, φιλόδοξες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υποδομών, 
ότι για να διατηρήσει την 

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν 
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 
τομέων στους οποίους η EE μπορεί να 
καλύπτει κενά και να επιτυγχάνει 
αποτελέσματα μεγαλύτερης αξίας· θεωρεί 
ότι η στοχοθετημένη χρηματοδοτική 
στήριξη σε επίπεδο EE μπορεί να συμβάλει 
στην εκκίνηση άλλων σημαντικών 
σχεδίων, τα οποία συχνά έχουν σημαντικό 
εμπορικό δυναμικό μακροπρόθεσμα·
επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη 
αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή τεράστιας 
κλίμακας, φιλόδοξες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υποδομών, 
ότι για να διατηρήσει την 
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ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη έχει 
εξαιρετικά μεγάλο στρατηγικό συμφέρον 
να διαθέτει αποτελεσματικές υποδομές 
ώστε να θέσει τα θεμέλια για 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, και 
ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα δίκτυο 
μεταφορών το οποίο θα κατευθύνει τη ροή 
φορτίων και επιβατών προς περισσότερο 
αειφόρους τρόπους μεταφοράς· παρατηρεί 
ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να έχει ως 
στόχο τις κύριες προτεραιότητες - άρση 
των σημείων συμφόρησης σε 
στρατηγικούς διευρωπαϊκούς άξονες, 
ενθαρρύνοντας την επέκτασή τους και 
κατασκευάζοντας διασυνοριακές και 
διατροπικές συνδέσεις·

ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη έχει 
εξαιρετικά μεγάλο στρατηγικό συμφέρον 
να διαθέτει αποτελεσματικές υποδομές 
ώστε να θέσει τα θεμέλια για 
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, και 
ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα δίκτυο 
μεταφορών το οποίο θα κατευθύνει τη ροή 
φορτίων και επιβατών προς περισσότερο 
αειφόρους και προσβάσιμους τρόπους 
μεταφοράς· παρατηρεί ότι η υποστήριξη 
αυτή πρέπει να έχει ως στόχο τις κύριες 
προτεραιότητες - άρση των σημείων 
συμφόρησης σε στρατηγικούς 
διευρωπαϊκούς άξονες, ενθαρρύνοντας την 
επέκτασή τους και κατασκευάζοντας 
διασυνοριακές και διατροπικές συνδέσεις·

Or. en

Τροπολογία 15
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν 
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 
τομέων στους οποίους η EE μπορεί να 
καλύπτει κενά και να επιτυγχάνει 
αποτελέσματα μεγαλύτερης αξίας· θεωρεί 
ότι η στοχοθετημένη χρηματοδοτική 
στήριξη σε επίπεδο EE μπορεί να συμβάλει 
στην εκκίνηση άλλων σημαντικών 
σχεδίων, τα οποία συχνά έχουν σημαντικό 
εμπορικό δυναμικό μακροπρόθεσμα·
επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη 
αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή τεράστιας 
κλίμακας, φιλόδοξες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υποδομών, 
ότι για να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη έχει
εξαιρετικά μεγάλο στρατηγικό συμφέρον 
να διαθέτει αποτελεσματικές υποδομές 
ώστε να θέσει τα θεμέλια για 

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής 
ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν 
ένα από τα καλύτερα παραδείγματα 
τομέων στους οποίους η EE μπορεί να 
καλύπτει κενά και να επιτυγχάνει 
αποτελέσματα μεγαλύτερης αξίας• θεωρεί 
ότι η στοχοθετημένη χρηματοδοτική 
στήριξη σε επίπεδο EE μπορεί να συμβάλει 
στην εκκίνηση άλλων σημαντικών 
σχεδίων, τα οποία συχνά έχουν σημαντικό 
εμπορικό δυναμικό μακροπρόθεσμα• 
επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη 
αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή τεράστιας 
κλίμακας, φιλόδοξες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των υποδομών, 
ότι για να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της η Ευρώπη πρέπει 
να βασισθεί στην έρευνα και την 
καινοτομία, ενισχύοντας το εξαιρετικά 
μεγάλο στρατηγικό συμφέρον να διαθέτει 
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μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, και 
ότι το αποτέλεσμα θα είναι ένα δίκτυο 
μεταφορών το οποίο θα κατευθύνει τη ροή 
φορτίων και επιβατών προς περισσότερο 
αειφόρους τρόπους μεταφοράς· παρατηρεί 
ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να έχει ως 
στόχο τις κύριες προτεραιότητες - άρση 
των σημείων συμφόρησης σε 
στρατηγικούς διευρωπαϊκούς άξονες, 
ενθαρρύνοντας την επέκτασή τους και 
κατασκευάζοντας διασυνοριακές και 
διατροπικές συνδέσεις·

αποτελεσματικές υποδομές ώστε να θέσει 
τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη οικονομική 
ανάπτυξη, και ότι το αποτέλεσμα θα είναι 
ένα δίκτυο μεταφορών το οποίο θα 
κατευθύνει τη ροή φορτίων και επιβατών 
προς περισσότερο αειφόρους και 
εναλλακτικούς των εναερίων και των 
οδικών τρόπους μεταφοράς· παρατηρεί ότι 
η υποστήριξη αυτή πρέπει να έχει ως 
στόχο τις κύριες προτεραιότητες - άρση 
των σημείων συμφόρησης σε 
στρατηγικούς διευρωπαϊκούς άξονες, 
ενθαρρύνοντας την επέκτασή τους και 
κατασκευάζοντας διασυνοριακές και 
διατροπικές συνδέσεις·

Or. pt

Τροπολογία 16
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μελετήσουν το ενδεχόμενο 
διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης 
ενωσιακής πολιτικής για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς - έχοντας κατά νου τα 
πλεονεκτήματα της μεταφοράς με πλοίο 
στο ολοκληρωμένο δίκτυο ποταμών και 
καναλιών της Ευρώπης και το γεγονός 
ότι η Ευρώπη διαθέτει 37.000 πλωτές 
οδούς που συνδέουν χιλιάδες πόλεων και 
βιομηχανικών περιοχών και ότι 20 από τα 
27 κράτη μέλη έχουν εσωτερικές πλωτές 
οδούς - καθώς και να παράσχουν την 
κατάλληλη υποστήριξη για το σκοπό αυτό 
από τους προϋπολογισμούς της Ένωσης 
και των κρατών μελών· 

Or. ro
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Τροπολογία 17
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. υπογραμμίζει την ανάγκη–
δεδομένων των δυνατοτήτων 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που 
παρέχουν οι οικολογικά αποτελεσματικές 
μεταφορές – υποστήριξης, μέσω 
πολιτικών της ΕΕ και 
χρηματοοικονομικών μέσων, της 
ανάπτυξης της απαιτούμενης υποδομής 
για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και της 
ένταξής τους σε ένα πανευρωπαϊκό 
ευφυές ενεργειακό δίκτυο, το οποίο θα 
είναι επίσης σε θέση να χρησιμοποιεί 
ενέργεια που θα παράγεται τοπικά από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

Or. ro

Τροπολογία 18
Anne E. Jensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην 
προστιθέμενη αξία του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα έργα 
προτεραιότητας του οποίου είναι όλα 
διεθνικά και η προστιθέμενη αξία του 
οποίου είναι ιδιαίτερα εμφανής σε 
διασυνοριακά τμήματα έργων και στο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν 
οι επενδύσεις της ΕΕ όσον αφορά την 
ενθάρρυνση της ιδιωτικής και δημόσιας 
χρηματοδότησης στρατηγικών έργων·

5. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην 
προστιθέμενη αξία του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα έργα 
προτεραιότητας του οποίου είναι όλα 
διεθνικά και η προστιθέμενη αξία του 
οποίου είναι ιδιαίτερα εμφανής σε 
διασυνοριακά τμήματα έργων, τις 
επενδύσεις στην ενδοχώρα και στο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν 
οι επενδύσεις της ΕΕ όσον αφορά την 
ενθάρρυνση της ιδιωτικής και δημόσιας 
χρηματοδότησης στρατηγικών έργων·

Or. en
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Τροπολογία 19
Roberts Zīle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην 
προστιθέμενη αξία του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα έργα 
προτεραιότητας του οποίου είναι όλα 
διεθνικά και η προστιθέμενη αξία του 
οποίου είναι ιδιαίτερα εμφανής σε 
διασυνοριακά τμήματα έργων και στο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν 
οι επενδύσεις της ΕΕ όσον αφορά την 
ενθάρρυνση της ιδιωτικής και δημόσιας 
χρηματοδότησης στρατηγικών έργων·

5. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην 
προστιθέμενη αξία του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα έργα 
προτεραιότητας του οποίου είναι όλα 
διεθνικά και η προστιθέμενη αξία του 
οποίου είναι ιδιαίτερα εμφανής στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης ενός 
αποτελεσματικού, πολυτροπικού και 
συνεκτικού μεταφορικού δικτύου της ΕΕ 
και αντιμετωπίζοντας τα θέματα της 
έλλειψης, προσβασιμότητας και χαμηλής 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
διαφόρων περιοχών της ΕΕ, σε 
διασυνοριακά τμήματα έργων και στο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν 
οι επενδύσεις της ΕΕ όσον αφορά την 
ενθάρρυνση της ιδιωτικής και δημόσιας 
χρηματοδότησης στρατηγικών έργων·

Or. en

Τροπολογία 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπενθυμίζει ότι οι ανάγκες 
χρηματοδότησης για την περίοδο 1996-
2020 για τα ΔΕΔ-Μ εκτιμώνται σε 900 δις 
ευρώ, εκ των οποίων 500 δις απομένει να 
χορηγηθούν 500 δις και σε 395 δις ευρώ 
για 30 έργα τρεχούσης προτεραιότητος 
ΔΕΔ-Μ εκ των οποίων 270 δις απομένει 
να χορηγηθούν 270 δις 
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Or. fr

Τροπολογία 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. ουσιαστικές οικονομίες τόσο στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών 
μπορούν να επιτευχθούν με την 
αναδιάθεση πόρων από τα μέτρα 
υποδομής για την ελάττωση του θορύβου 
(π.χ. ηχοπετάσματα) στη μετασκευή 
οχημάτων με τεχνικές χαμηλού θορύβου, 
όπως τα σύνθετα τροχοπέδιλα για  
βαγόνια εμπορεύματος, όπου μια 
επένδυση 2 περίπου δισ. ευρώ μπορεί να 
αποφέρει εξοικονόμηση έως και 70% του 
αρχικού κόστους των επενδύσεων σε 
υποδομές. Παρόμοιες εξοικονομήσεις 
επιτυγχάνονται και είναι εφικτές με 
επενδύσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας τόσο για τις υποδομές όσο 
και για το τροχαίο υλικό, με παράλληλη 
αύξηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας των σιδηροδρόμων 
που χρησιμοποιούν το υπάρχον δυναμικό 
σιδηροδρομικής υποδομής· 

Or. en

Τροπολογία 22
Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη 
ισορροπίας, στο πλαίσιο των 
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Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής, η οποία προκύπτει από τις 
προγραμματισμένες επενδύσεις στις 
μεταφορές μεταξύ των διαφόρων μέσων 
μεταφοράς (41 δις ευρώ για τις οδικές 
υποδομές έναντι 23,6 δις για τους 
σιδηροδρόμους και 0,6 δις για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς), πράγμα που 
λειτουργεί εις βάρος της δημιουργίας 
διατροπικών και βιώσιμων ευρωπαϊκών 
μεταφορών· για τον λόγο αυτό επιθυμεί να 
δοθεί προτεραιότητα και να αυξηθούν οι 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που 
χορηγούνται στα προγράμματα 
σιδηροδρομικών μεταφορών στις 
περιπτώσεις όπου οι οδικές μεταφορές 
έχουν ήδη επαρκώς αναπτυχθεί·

Or. fr

Τροπολογία 23
Gesine Meissner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι οι δύο βασικοί 
χρηματοδότες των ΔΕΔ-Μ είναι τα κράτη 
μέλη και η Ένωση, με την Ένωση να 
συνεισφέρει μέσω του προϋπολογισμού για 
τα ΔΕΔ-Μ και των Διαρθρωτικών Ταμείων 
και του Ταμείου Συνοχής, ότι κατά την 
τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο (2007-
2013) χρηματοδοτείται το 15% των 
απαραίτητων επενδύσεων για την 
ολοκλήρωση των έργων που αναμένονταν 
να πραγματοποιηθούν εντός αυτού του 
χρονικού πλαισίου και ότι, καθώς το 
κόστος υλοποίησης μεγάλων έργων 
υποδομής είναι πιθανό να αυξηθεί, το 
συνολικό διαθέσιμο κονδύλιο για 
επενδύσεις στον τομέα μεταφορών στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
μετά το 2014 θα είναι καίριας σημασίας 

7. υπενθυμίζει ότι οι δύο βασικοί 
χρηματοδότες των ΔΕΔ-Μ είναι τα κράτη 
μέλη, οι Περιφέρειες και η Ένωση, με την 
Ένωση να συνεισφέρει μέσω του 
προϋπολογισμού για τα ΔΕΔ-Μ και των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής, ότι κατά την τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο (2007-2013) 
χρηματοδοτείται το 15% των απαραίτητων 
επενδύσεων για την ολοκλήρωση των 
έργων που αναμένονταν να 
πραγματοποιηθούν εντός αυτού του 
χρονικού πλαισίου και ότι, καθώς το 
κόστος υλοποίησης μεγάλων έργων 
υποδομής είναι πιθανό να αυξηθεί, το 
συνολικό διαθέσιμο κονδύλιο για 
επενδύσεις στον τομέα μεταφορών στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
μετά το 2014 θα είναι καίριας σημασίας 
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για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ· για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ·

Or. en

Τροπολογία 24
Dominique Riquet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ, 
με ιδιαίτερη προσοχή στα σιδηροδρομικά 
προγράμματα, μέσω της δέσμευσης 
χρηματοδότησης για τη συνοχή για έργα 
μεταφορών (επί του παρόντος, το 23,7% 
των πόρων για τη συνοχή) και να διατεθεί 
ένα ποσό από τους πόρους αυτούς στο 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, αυξάνοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο την προστιθέμενη αξία 
της ΕΕ, και η χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ 
να εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

Or. fr

Τροπολογία 25
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 
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χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

Or. de

Τροπολογία 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από 
τους πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και 
η χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να 
εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

9. ζητεί, ως εκ τούτου, αυξημένο 
συντονισμό μεταξύ των διαθέσιμων 
πόρων για το ΔΕΔ-Μ και της δέσμευσης 
χρηματοδότησης για τη συνοχή για έργα 
μεταφορών (επί του παρόντος, το 23,7% 
των πόρων για τη συνοχή) και η διάθεση 
του ποσού αυτού από το ταμείο συνοχής 
να εξαρτάται από την τήρηση των 
γενικών αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών, και η χρηματοδότηση των 
ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση 
εθνικής χρηματοδότησης για το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ·

Or. en

Τροπολογία 27
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
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Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης και τη συστηματική 
εφαρμογή των εργαλείων της οδηγίας 
2008/96/ΕΚ, για το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ·

Or. cs

Τροπολογία 28
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο
ΔΕΔ-Μ·

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στα κεντρικά και 
συνεκτικά δίκτυα ΔΕΔ-Μ, αυξάνοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο την προστιθέμενη 
αξία της ΕΕ, και η χρηματοδότηση των 
ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση 
εθνικής χρηματοδότησης για τα κεντρικά 
και συνεκτικά δίκτυα ΔΕΔ-Μ·

Or. en

Τροπολογία 29
Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ 
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
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τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

τη συνοχή για διαμεθοριακά ή/και 
διατροπικά έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από τους 
πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και η 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να εξαρτηθεί 
από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

Or. fr

Τροπολογία 30
Roberts Zīle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ
μέσω της δέσμευσης χρηματοδότησης για 
τη συνοχή για έργα μεταφορών (επί του 
παρόντος, το 23,7% των πόρων για τη 
συνοχή) και να διατεθεί ένα ποσό από 
τους πόρους αυτούς στο κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ, αυξάνοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, και 
η χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ να 
εξαρτηθεί από τη συγκέντρωση εθνικής 
χρηματοδότησης για το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

9. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι 
συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για το ΔΕΔ-Μ, 
καθώς και να βελτιωθεί ο συντονισμός 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών 
και μεταξύ των αναθεωρημένων 
κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Μ και 
των στρατηγικών κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ για τη συνοχή, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέπεια 
στις προτεραιότητες χρηματοδότησης σε 
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικά επίπεδα σε 
πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και, κατά 
συνέπεια, να γίνει καλύτερη χρήση των 
διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης και 
να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της στην 
εφαρμογή των στόχων της ΕΕ·  

Or. en
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Τροπολογία 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. απευθύνει έκκληση να αναπτυχθούν 
και άλλα μέσα χρηματοδότησης για τα 
ΔΕΔ-Μ, ιδιαίτερα μέσω της διάθεσης 
ίδιων πόρων προερχόμενων από τις 
μεταφορικές δραστηριότητες 
(earmarking), την χρησιμοποίηση ειδικών 
οργάνων της ΕΤΕ και την βελτίωση των 
μηχανισμών σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) καθώς και των 
ενισχύσεων των τεχνολογιών τους·

Or. fr

Τροπολογία 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 a. Τα έσοδα που προέρχονται από την 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους 
θα πρέπει να προορίζονται ειδικά για την 
κινητικότητα και, ως εκ τούτου, να 
διευκολύνουν τη ΣΔΙΤ, μεταξύ άλλων στα 
έργα στον τομέα μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 33
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 



AM\840841EL.doc 23/32 PE454.402v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 a. τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τη 
συνοχή για έργα μεταφορών θα πρέπει να 
συνεχιστεί στο πλαίσιο της νέας 
δημοσιονομικής προοπτικής με σαφείς 
δεσμεύσεις εκ μέρους των κρατών μελών 
για τη συγχρηματοδότηση των έργων 
αυτών στον τομέα των μεταφορών· θα 
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η πολιτική 
συνοχής εξακολουθεί να έχει ζωτική 
σημασία για τις χώρες που επιδιώκουν τη 
συμμόρφωση με τα κριτήρια σύγκλισης 
και ότι η επιτυχής εφαρμογή των έργων 
αυτών μεταφορών στις εν λόγω χώρες 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
διαθεσιμότητα του ταμείου συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι μόνο το 0,5% του 
προϋπολογισμού για τα ΔΕΔ-Μ για την 
περίοδο 2007-2013 δεν έχει εκταμιευθεί, 
αλλά επιμένει ότι η δέσμευση της ΕΕ για 
χρηματοδότηση δεν μπορεί να εκτείνεται 
επ’ αόριστον για τα έργα που δεν 
προχωρούν επειδή η απαραίτητη 
αντίστοιχη χρηματοδότηση από τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς δεν θα 
καταστεί διαθέσιμη πριν από το 2015·

10. επισημαίνει ότι μόνο το 0,5% του 
προϋπολογισμού για τα ΔΕΔ-Μ για την 
περίοδο 2007-2013 δεν έχει εκταμιευθεί, 
αλλά επιμένει ότι η δέσμευση της ΕΕ για 
χρηματοδότηση δεν μπορεί να εκτείνεται 
επ’ αόριστον για τα έργα που δεν 
προχωρούν επειδή η απαραίτητη 
αντίστοιχη χρηματοδότηση από τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς δεν θα 
καταστεί διαθέσιμη πριν από το 2015·
υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση έργων μεταφορών θα 
πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της 
υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής, 
με την επένδυση μικρότερων κονδυλίων, 
που αποφέρει βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα οφέλη·
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Or. en

Τροπολογία 35
Anne E. Jensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 a. υπενθυμίζει ότι το ποσοστό 
απορρόφησης του προγράμματος Marco 
Polo ήταν κατώτερο από το αναμενόμενο· 
τονίζει ως εκ τούτου ότι απαιτείται 
προσεκτική αξιολόγηση των αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 36
Anne E. Jensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 β. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα θα 
πρέπει να απευθύνεται λιγότερο στις 
επιχειρήσεις και περισσότερο στην 
αναζήτηση ενεργειακά αποδοτικών 
λύσεων και ότι για το σκοπό αυτό 
απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές και 
η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών 
γενικά·

Or. en

Τροπολογία 37
Anne E. Jensen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 γ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 γ. συνιστά να διερευνηθεί το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης εγγυήσεων 
δανείου ως εργαλείου για το πρόγραμμα 
Marco Polo·

Or. en

Τροπολογία 38
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επιμένει ότι το Galileo είναι ένα 
πρόγραμμα μείζονος στρατηγικής 
σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως 
ενόψει της δέσμευσης για επενδύσεις σε 
παρόμοια συστήματα από εθνικούς 
στρατιωτικούς προϋπολογισμούς άλλων 
οικονομιών, όπως η Κίνα, η Ινδία και η 
Ρωσία, και ότι ένα σενάριο όπου οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
ωφεληθούν από τις πολλαπλές ευκαιρίες 
στον τομέα της οικονομίας, του 
περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της 
έρευνας και της απασχόλησης που 
προσφέρονται από την Ευρώπη και το δικό 
της δορυφορικό σύστημα πλοήγησης δεν 
είναι επιθυμητό· θεωρεί, επιπλέον, ότι εάν 
μια υπηρεσία περιοριστεί ή
απενεργοποιηθεί, οι ενδεχόμενες 
διαταραχές στις επιχειρήσεις, τον 
τραπεζικό τομέα, τις μεταφορές, την 
αεροπλοΐα, τις επικοινωνίες κ.λπ., για να 
αναφέρουμε μόνο λίγες, θα είναι ιδιαίτερα
δαπανηρές (π.χ. όσον αφορά τα έσοδα για 
τις επιχειρήσεις, την οδική ασφάλεια 
κ.λπ.)· υπενθυμίζει ότι η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αναγνώρισε το 
γεγονός αυτό όταν αύξησε τα ανώτερα 
όρια για τον τομέα 1α στο πλαίσιο της 
τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής 

13. επιμένει ότι το Galileo είναι ένα 
πρόγραμμα μείζονος στρατηγικής 
σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως 
ενόψει της δέσμευσης για επενδύσεις σε 
παρόμοια συστήματα από εθνικούς 
στρατιωτικούς προϋπολογισμούς άλλων 
οικονομιών, όπως η Κίνα, η Ινδία και η 
Ρωσία, και ότι ένα σενάριο όπου οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
ωφεληθούν από τις πολλαπλές ευκαιρίες 
στον τομέα της οικονομίας, του 
περιβάλλοντος, της καινοτομίας, της 
έρευνας και της απασχόλησης που 
προσφέρονται από την Ευρώπη και το δικό 
της δορυφορικό σύστημα πλοήγησης δεν 
είναι επιθυμητό· θεωρεί, επιπλέον, ότι εάν 
μια υπηρεσία απενεργοποιηθεί, οι 
ενδεχόμενες διαταραχές στις επιχειρήσεις, 
τον τραπεζικό τομέα, τις μεταφορές, την 
αεροπλοΐα, τις επικοινωνίες κ.λπ., για να 
αναφέρουμε μόνο λίγες, θα είναι 
δαπανηρές (π.χ. όσον αφορά τα έσοδα για 
τις επιχειρήσεις, την οδική ασφάλεια κ.λπ.)
και ενδέχεται να προκύψουν διάφορα 
προβλήματα· υπενθυμίζει ότι η αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή αναγνώρισε 
το γεγονός αυτό όταν αύξησε τα ανώτερα 
όρια για τον τομέα 1α στο πλαίσιο της 
τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής 
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προκειμένου να διευκολύνει τη συνέχιση 
των επενδύσεων στο πρόγραμμα Galileo·

προκειμένου να διευκολύνει τη συνέχιση 
των επενδύσεων στο πρόγραμμα Galileo·

Or. de

Τροπολογία 39
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μελετήσουν το ενδεχόμενο 
ριζικής αύξησης της χρηματοδότησης για 
την έρευνα για την εφαρμογή GNSS, 
προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στην 
ευρωπαϊκή βιομηχανία, τις ΜΜΕ και 
άλλους φορείς να αυξήσουν το επίπεδο 
αποδοχής τους στην παγκόσμια αγορά 
του GNSS και να διασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία της ΕΕ σε ένα τομέα στον  
οποίο αναλογεί το 6% του συνολικού ΑΕΠ 
της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 40
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13 β. παροτρύνει την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν 
δράση και, εκτός από τις προσπάθειες 
των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο, να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση για Ε&Α των 
εφαρμογών GNSS της ΕΕ στο τμήμα 
τελικού χρήστη κατά 100 εκατ. ευρώ 
τουλάχιστον ετησίως· επιπλέον, θα πρέπει 
να αυξηθεί σημαντικά το επίπεδο 
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χρηματοδότησης Ε&Α της ΕΕ μέσω του 
ΔΠ8, προκειμένου να δοθούν στην 
ευρωπαϊκή δευτερεύουσα βιομηχανία 
GNSS τα μέσα για να είναι και να 
παραμείνει ανταγωνιστική· 

Or. en

Τροπολογία 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14 β. σημειώνει ότι η επιταχυνθείσα 
εφαρμογή του σχεδίου για τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό ουρανό και πιο συγκεκριμένα 
η ανάπτυξη του τεχνολογικού σκέλους του 
SESAR, που πρόκειται να αρχίσει το 
2014, έχουν χαρακτηρισθεί ως βασική 
προτεραιότητα για την επίτευξη ενός 
αποτελεσματικού και αειφόρου 
συστήματος αεροπορικών μεταφορών 
στην Ευρώπη· το έργο SESAR θα 
καταστήσει δυνατή τη μείωση του 
κόστους διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας κατά το ήμισυ, μέσω της 
βελτίωσης των επιδόσεων ασφαλείας επί 
10 και της μείωσης κατά 10% του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου κάθε 
πτήσης·

Or. en

Τροπολογία 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. επιμένει ότι, δεδομένης της μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης που συνεπάγεται η 

15. επιμένει ότι, δεδομένης της μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης που συνεπάγεται η 
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υλοποίηση έργων όπως το Galileo και του 
ύψους των επενδυτικών κεφαλαίων που 
έχουν ήδη δεσμευθεί για το Galileo, η 
συνέπεια και η αφοσίωση στον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό στις 
διάφορες περιόδους δημοσιονομικού 
προγραμματισμού είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να διασφαλισθούν η επιτυχής 
υλοποίησή του και πρόσθετα οφέλη·

υλοποίηση έργων όπως το Galileo ή ο 
ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και το 
τεχνολογικό σκέλος του SESAR, και του
ύψους των επενδυτικών κεφαλαίων που 
έχουν ήδη δεσμευθεί για τα έργα αυτά, η 
συνέπεια και η αφοσίωση στον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό στις 
διάφορες περιόδους δημοσιονομικού 
προγραμματισμού είναι καίριας σημασίας 
προκειμένου να διασφαλισθούν η επιτυχής 
υλοποίησή τους και πρόσθετα οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 43
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 α. ERMTS
Επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία του 
προγράμματος ERMTS για την 
διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων 
και για την υλοποίηση της αλλαγής στον 
τρόπο εκτέλεσης των μεταφορών. Θεωρεί 
ότι η ανάπτυξη του ERTMS έχει εσχάτως 
υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής 
ύφεσης όσον αφορά τον ρυθμό και το 
ύψος των δημοσίων επενδύσεων, όπως 
και πολλά άλλα προγράμματα υποδομών 
στον τομέα των μεταφορών. Αναγνωρίζει 
την ευρωπαϊκή διάσταση και την 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος, 
οπότε ζητεί κατά τα προσεχή έτη η ΕΕ να 
δώσει δημοσιονομική προτεραιότητα στο 
ERMTS, και ειδικότερα στα 
διαμεθοριακά τμήματά του.

Or. es
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Τροπολογία 44
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 β. SESAR
Εκτιμά ότι το πρόγραμμα SESAR είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη του ενιαίου 
ευρωπαϊκού ουρανού και την δυνατότητα 
διαχείρισης της αύξησης των 
δυνατοτήτων του, για την μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
αεροπλοΐας και την μείωση του κόστους 
του τομέα. Θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
να εξασφαλισθεί επαρκής δημοσιονομική 
δέσμευση από πλευράς ΕΕ για το 
πρόγραμμα αυτό ώστε να εξασφαλισθεί η 
επίτευξη του ενιαίου ευρωπαϊκού 
ουρανού.

Or. es

Τροπολογία 45
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τη σημασία του τουρισμού 
για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την 
ευρωπαϊκή φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά και για ορισμένες χώρες και 
περιφέρειες όπου αυτός αποτελεί 
οικονομικό και κοινωνικό στυλοβάτη·
εφιστά την προσοχή στη σημασία της νέας 
διάταξης για τον τουρισμό που περιέχεται 
πλέον στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία εκχωρεί νομοθετικές εξουσίες στο 
Κοινοβούλιο στον τομέα του τουρισμού 
για πρώτη φορά· επαναλαμβάνει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει 
δημιουργηθεί γραμμή του προϋπολογισμού 

16. υπενθυμίζει τη σημασία του τουρισμού 
για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την 
ευρωπαϊκή φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά και για ορισμένες χώρες και 
περιφέρειες όπου αυτός αποτελεί 
οικονομικό και κοινωνικό στυλοβάτη·
εφιστά την προσοχή στη σημασία της νέας 
διάταξης για τον τουρισμό που περιέχεται 
πλέον στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία εκχωρεί νομοθετικές εξουσίες στο 
Κοινοβούλιο στον τομέα του τουρισμού 
για πρώτη φορά· επαναλαμβάνει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει 
δημιουργηθεί γραμμή του προϋπολογισμού 
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ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του 
τουρισμού και να εκφραστεί αυτή η νέα 
πρόκληση και επιμένει ότι στο μέλλον 
πρέπει να παρέχονται επαρκή επίπεδα 
στήριξης της ΕΕ για τον τουρισμό μέσω 
της δημιουργίας μιας ειδικής γραμμής 
προϋπολογισμού για την αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική 
κληρονομιά, την προστασία της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη 
συνδρομή, όπου είναι απαραίτητο, των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων 
ταμείων.

ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του 
τουρισμού και να εκφραστεί αυτή η νέα 
πρόκληση και επιμένει ότι στο μέλλον 
πρέπει να παρέχονται επαρκή επίπεδα 
στήριξης της ΕΕ για τον τουρισμό μέσω 
της δημιουργίας μιας ειδικής γραμμής 
προϋπολογισμού για την αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική 
κληρονομιά, την προστασία της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη 
συνδρομή, όπου είναι απαραίτητο, των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων 
ταμείων· ωστόσο, τονίζει επίσης ότι ο 
τουρισμός μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και ζητεί, ως 
εκ τούτου, να διατεθούν πόροι κατά 
προτεραιότητα σε έργα που στοχεύουν σε 
ένα αειφόρο και φιλοπεριβαλλοντικό 
τουρισμό· 

Or. de

Τροπολογία 46
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. υπενθυμίζει τη σημασία του τουρισμού 
για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την 
ευρωπαϊκή φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά και για ορισμένες χώρες και 
περιφέρειες όπου αυτός αποτελεί 
οικονομικό και κοινωνικό στυλοβάτη·
εφιστά την προσοχή στη σημασία της νέας 
διάταξης για τον τουρισμό που περιέχεται 
πλέον στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία εκχωρεί νομοθετικές εξουσίες στο 
Κοινοβούλιο στον τομέα του τουρισμού 
για πρώτη φορά· επαναλαμβάνει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχει 
δημιουργηθεί γραμμή του προϋπολογισμού 
ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του 
τουρισμού και να εκφραστεί αυτή η νέα 
πρόκληση και επιμένει ότι στο μέλλον 

16. υπενθυμίζει τη σημασία του τουρισμού 
για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την 
ευρωπαϊκή φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά και για ορισμένες χώρες και 
περιφέρειες όπου αυτός αποτελεί 
οικονομικό και κοινωνικό στυλοβάτη• 
εφιστά την προσοχή στη σημασία της νέας 
διάταξης για τον τουρισμό που περιέχεται 
πλέον στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία εκχωρεί νομοθετικές εξουσίες στο 
Κοινοβούλιο στον τομέα του τουρισμού 
και την ανάγκη να ασκηθούν ώστε ο 
τομέας να καταστεί ανταγωνιστικότερος· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί γραμμή 
του προϋπολογισμού ώστε να 
υποστηριχθεί η ανάπτυξη του τουρισμού 
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πρέπει να παρέχονται επαρκή επίπεδα 
στήριξης της ΕΕ για τον τουρισμό μέσω 
της δημιουργίας μιας ειδικής γραμμής 
προϋπολογισμού για την αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική 
κληρονομιά, την προστασία της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη 
συνδρομή, όπου είναι απαραίτητο, των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων 
ταμείων.

και να εκφραστεί αυτή η νέα πρόκληση και 
επιμένει ότι στο μέλλον πρέπει να 
παρέχονται επαρκή επίπεδα στήριξης της 
ΕΕ για τον τουρισμό μέσω της δημιουργίας 
μιας ειδικής γραμμής προϋπολογισμού για 
την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, τη 
βιομηχανική κληρονομιά, την προστασία 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
με τη συνδρομή, όπου είναι απαραίτητο, 
των Διαρθρωτικών Ταμείων και άλλων 
ταμείων.

Or. pt

Τροπολογία 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16 α. απευθύνει έκκληση να αναπτυχθούν 
και νέα μέσα χρηματοδότησης, τόσο 
μέσω της αναθεώρησης της πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
για την χορήγηση περισσότερων δανείων 
στα καινοτόμα προγράμματα στον τομέα 
των μεταφορών και της χρησιμοποίησης 
των εσόδων που προέρχονται από την 
φορολόγηση των βαρέων οχημάτων και 
της εμπορίας των ποσοστώσεων 
εκπομπών CO2 του τομέα εναερίων 
μεταφορών, με σκοπό την 
χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων 
για την μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των σχετικών μέσων 
μεταφοράς.
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16 β. εκτιμά ότι η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική πρέπει να 
ακολουθείται και να προσανατολίζεται 
προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που αφορούν τις παράκτιες ζώνες και τις 
θαλάσσιες λεκάνες και να υποστηρίζει τη 
γαλάζια ανάπτυξη σύμφωνα με τη 
στρατηγική ΕΕ2020· επιμένει ότι θα 
πρέπει να διατεθούν τα κατάλληλα 
δημοσιονομικά μέσα για την πολιτική 
αυτή, αφενός από τα υφιστάμενα μέσα, 
όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, και 
αφετέρου με ειδικά μέσα που είναι 
γνήσιοι παράγοντες ολοκλήρωσης σε 
τομείς όπως η σύνδεση γης/θάλασσας, η 
ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και η 
υποστήριξη της ανάπτυξης των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών·

Or. en


