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Τροπολογία  1 

Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, 

Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Το σκέλος των μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

υποβάλλουν προτάσεις έργων στο πλαίσιο 

του ΜΣΕ κατά συμπληρωματικό και μη 

αποκλειστικό τρόπο σε σχέση με τα έργα 

που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

ολόκληρου του δικτύου μεταφορών στο 

εσωτερικό της επικράτειάς τους· 
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Τροπολογία  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Το σκέλος των μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση του 

κεντρικού δικτύου μεταφορών στην ΕΕ και 

η εκπλήρωση των πολιτικών 

προτεραιοτήτων θα εξακολουθήσουν να 

απαιτούν συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 

πολιτών και συμφεροντούχων στη λήψη 

αποφάσεων, διαφάνεια ως προς την 

παρακολούθηση και την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών 

της εκτέλεσης των έργων, βελτίωση της 

ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και 

προαγωγή των συνδυασμένων τρόπων 

μεταφοράς· 

19. υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση του 

κεντρικού δικτύου μεταφορών στην ΕΕ και 

η εκπλήρωση των πολιτικών 

προτεραιοτήτων θα εξακολουθήσουν να 

απαιτούν συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 

πολιτών και συμφεροντούχων στη λήψη 

αποφάσεων, διαφάνεια ως προς την 

παρακολούθηση και την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών 

της εκτέλεσης των έργων, βελτίωση της 

ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και 

προαγωγή των συνδυασμένων τρόπων 

μεταφοράς· τονίζει τη σημασία της εκ 

νέου αξιολόγησης των εν εξελίξει έργων 

του ΜΣΕ που είναι αμφιλεγόμενα και δεν 

εξασφαλίζουν πραγματική οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική 

προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη· 
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