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Τροπολογία 14
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές είναι πολύ 
απομακρυσμένες και απομονωμένες από 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες, 
γεγονός που συνεπάγεται σοβαρές 
οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Το 
Ταμείο Συνοχής πρέπει, συνεπώς, να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις βασικές 
επενδύσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στην πρώτη αιτιολογική σκέψη γίνεται αναφορά στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, θα ήταν εύλογο να γίνει ειδική μνεία στις ανάγκες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, καθώς στη συνθήκη προβλέπεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
παραπάνω λόγω των φυσικών περιορισμών στους οποίους υπόκεινται και των βασικών 
επενδύσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στους τομείς που είναι επιλέξιμοι για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία 15
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της 
Συνθήκης για ενδυνάμωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
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συνοχής της Ένωσης, η εφαρμογή της 
πολιτικής της συνοχής πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις μοναδικές 
οικονομικές προκλήσεις και 
πραγματικότητες που αντιμετωπίζει κάθε 
κράτος μέλος, ιδίως εκείνα τα μικρά 
νησιωτικά κράτη μέλη στην περιφέρεια 
της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι και όλοι οι 
ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να 
απολαμβάνουν πλήρως τα απτά 
οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η 
ελευθερία κυκλοφορία αγαθών, 
υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 16
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση μπορεί, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, να στηρίξει δράσεις για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
που προσδιορίζονται στα άρθρα 11 και 191 
της συνθήκης.

(3) Η Ένωση μπορεί, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, να στηρίξει δράσεις για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
που προσδιορίζονται στα άρθρα 11 και 191 
της συνθήκης. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Ταμείο μπορεί επίσης να παρεμβαίνει σε 
τομείς που αφορούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, οι οποίοι παρουσιάζουν σαφή 
περιβαλλοντικά οφέλη, ήτοι ενεργειακή 
απόδοση και ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας και, στον τομέα των μεταφορών 
πέρα από τα διευρωπαϊκά δίκτυα, 
σιδηροδρομικές, ποτάμιες και θαλάσσιες 
μεταφορές, διατροπικά συστήματα 
μεταφορών και διαλειτουργικότητά τους, 
διαχείριση της οδικής, θαλάσσιας, 
ποτάμιας και εναέριας κυκλοφορίας, 
βιώσιμη αστική κινητικότητα και 
δημόσια συγκοινωνία.

Or. en
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Τροπολογία 17
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το ποσό της χρηματοδότησης που 
δικαιούται να λαμβάνει από το Ταμείο 
Συνοχής κάθε κράτος μέλος και το οποίο 
στη συνέχεια μεταφέρεται στη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
πρέπει να κατανέμεται σε προγράμματα 
που υλοποιούνται μόνο στα συγκεκριμένα 
κράτη μέλη αναλογικά με την συμβολή 
τους στην ανώτερη αυτή οικονομική 
κατανομή. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ακόμα κι αν είναι αποδεκτό ότι ένα ορισμένο ποσό θα μεταφερθεί στη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», θα ήταν εύλογο να απαιτείται το ποσό που δικαιούνται από το 
Ταμείο Συνοχής τα λιγότερα ευνοούμενα κράτη μέλη να επενδύεται αναλογικά στα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη. Βάσει του άρθρου 174 της συνθήκης, αυτό σημαίνει ότι το ποσό που 
διατίθεται για τη Διευκόλυνση πρέπει να επενδύεται στα κράτη μέλη και όχι να επιστρέφει σε 
άλλες, πιο εύπορες ευρωπαϊκές χώρες.

Τροπολογία 18
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι, ενώ δεν επωφελούνται από τη 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 
εξακολουθούν να χρήζουν επειγόντως 
βελτιστοποίησης των μεταφορικών τους 
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συνδέσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές, τις 
μεταφορές εμπορευμάτων και τις 
αεροπορικές συνδέσεις με την ευρωπαϊκή 
ενδοχώρα, καθώς και βελτιστοποίησης 
των επιλογών τους στον τομέα της 
ενέργειας δεδομένου του απομονωμένου 
χαρακτήρα τους·

Or. pt

Τροπολογία 19
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η στήριξη που παρέχει το Ταμείο 
Συνοχής στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» χορηγείται 
σύμφωνα με το άρθρο [13] του 
κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 για τη 
σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»[35] τηρώντας τις εθνικές 
επιχορηγήσεις από το Ταμείο Συνοχής και 
διασφαλίζοντας την ύπαρξη του δέοντος 
ανταγωνισμού μεταξύ των 
προγραμμάτων·

Or. ro

Τροπολογία 20
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να 
υποστηρίζει τα έργα υποδομής 
μεταφορών που προβλέπονται στον 
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κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της […] για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
συνολικού ποσού ύψους ΧΧ ευρώ το 
οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για επιλέξιμα για χρηματοδότηση κράτη 
μέλη από το Ταμείο Συνοχής, και με τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
ισχύουν για το τελευταίο. Η διαδικασία 
επιλογής έργων θα πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τους στόχους και τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 
[11] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[για τη σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»]· η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζει κατά τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής 
έργων την ουσιαστική εφαρμογή της 
αρχής σεβασμού των εθνικών πιστώσεων 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο [11 παράγραφος 
2] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[για τη σύσταση της Διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Or. en

Τροπολογία 21
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Μια μετάβαση προς τη βιώσιμη 
κινητικότητα είναι κρίσιμης σημασίας για 
την επίτευξη των κλιματικών στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεδομένου 
ότι ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται 
για το 24% όλων των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα στην Ένωση, και 
ο τομέας των μεταφορών στην Ένωση 
είδε τις εκπομπές του να αυξάνονται κατά 
34% από το 1990. Όταν το 90% όλων των 
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μετακινήσεων με επιβατικά αυτοκίνητα 
στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι για 
διαδρομές μικρότερες των 6 km, υπάρχει 
σημαντικό δυναμικό αλλαγής του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών προς την 
πεζοπορία, την ποδηλασία και τη 
δημόσια συγκοινωνία. Είναι απαραίτητες 
νέες προτεραιότητες χρηματοδότησης, 
δεδομένου ότι το μείζον μερίδιο των 
επενδύσεων στις μεταφορές που 
αναλαμβάνει το Ταμείο Συνοχής είχε, στο 
παρελθόν, διοχετευθεί προς τις οδικές 
μεταφορές, μολονότι οι οδικές μεταφορές 
ευθύνονται ήδη για 72 % όλων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προέρχονται από τον τομέα μεταφορών 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (2009): Έκθεση αριθ. 9/2006 Greenhouse gas 
emission trends and projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets· 
(Τάσεις και προβλέψεις σε ό,τι αφορά την εκπομπή αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου στην Ευρώπη 2009. Χαράσσοντας πορεία προόδου προς τους στόχους του Κιότο·) 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (2011): Έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος αριθ. 7/2011 - TERM 2011:  δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου στις 
μεταφορές. Προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης.

Τροπολογία 22
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να αντιμετωπίζονται οι ειδικές 
ανάγκες του Ταμείου Συνοχής, και 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» κατά την οποία η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να υποστηρίζει την ανάγκη 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι απαραίτητο 

(6) Για να αντιμετωπίζονται οι ειδικές 
ανάγκες του Ταμείου Συνοχής, και 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» κατά την οποία η πολιτική για τη 
συνοχή πρέπει να υποστηρίζει την ανάγκη 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνση και ανάπτυξη, 
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να καθοριστούν προτεραιότητες 
επενδύσεων εντός του πεδίου εφαρμογής 
των θεματικών στόχων που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[CPR].

ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιεί το 
εξωτερικό κόστος των υποστηριζόμενων 
δραστηριοτήτων για την κοινωνία, είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν 
προτεραιότητες επενδύσεων εντός του 
πεδίου εφαρμογής των θεματικών στόχων 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [CPR].

Or. en

Τροπολογία 23
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Για την αξιολόγηση της προόδου της 
εφαρμογής του προγράμματος, θα πρέπει 
να ανατεθούν αρμοδιότητες στην 
Επιτροπή όσον αφορά ένα κοινό σύνολο 
δεικτών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1. Οι εν λόγω κοινοί δείκτες θα 
πρέπει να συμπληρωθούν με ειδικούς 
δείκτες προγράμματος.

_________________
1 ΕΕ L 55 της 28.02.11, σ. 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοί δείκτες, εξαιτίας της τεχνικής φύσης τους και της ανάγκης να είναι ομοιογενείς σε 
όλους τους ειδικούς για τα Ταμεία, διαφορετικούς σχετικούς κανόνες, πρέπει να εγκρίνονται 
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από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. 

Τροπολογία 24
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος.

(7) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
ποιοτικών δεικτών προσανατολισμένων 
στα αποτελέσματα για την αξιολόγηση της 
προόδου της εφαρμογής του προγράμματος 
πριν τα κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος και 
περιβάλλοντος προκειμένου να 
εφαρμόζεται η αρχή της βιώσιμης 
ανάπτυξης και να αξιολογούνται τα 
αποτελέσματα και η αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι διατάξεις σχετικά με τις 
προϋποθέσεις που απορρέουν από το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
θα πρέπει να εφαρμόζονται στο Ταμείο 
Συνοχής όσον αφορά τη συμμόρφωση με 
τους όρους οικονομικής διακυβέρνησης.  
Η διεργασία αυτή θα πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 



AM\903871EL.doc 11/60 PE491.027v01-00

EL

υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών.

Or. en

Τροπολογία 26
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ 
άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας και παρουσιάζουν 
περιβαλλοντικά οφέλη·

Or. en

Τροπολογία 27
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) επενδύσεις στο περιβάλλον και στην 
ενέργεια, μεταξύ άλλων στους τομείς που 
έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
προώθηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Συνοχής (άρθρο 3 στοιχείο α), ο τομέας της ενέργειας θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο βασικό πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το Ταμείο Συνοχής. Η παρούσα τροπολογία έχει 
ως στόχο να προσδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας οι 
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020.

Τροπολογία 28
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
υποδομής των μεταφορών, σύμφωνα με 
τους προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν 
με την απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ·

β) υποδομές μεταφορών σε κάθε κράτος 
μέλος και διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα 
της υποδομής των μεταφορών, σύμφωνα 
με τους προσανατολισμούς που 
εγκρίθηκαν με την απόφαση αριθ. 
661/2010/ΕΕ·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι λοιπές επενδύσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη στον τομέα των 
μεταφορών θα πρέπει να είναι εξίσου επιλέξιμες με τις επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι περιφέρειες θα μπορούν να επωφελούνται από την εν 
λόγω στήριξη και να πραγματοποιούν χρήσιμες επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των 
μεταφορικών συνδέσεων για επιβάτες και εμπορεύματα.

Τροπολογία 29
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
υποδομής των μεταφορών, σύμφωνα με 
τους προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν 

β) διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 
βιώσιμης υποδομής των μεταφορών, 
σύμφωνα με τους προσανατολισμούς που 
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με την απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ· εγκρίθηκαν με την απόφαση αριθ. 
661/2010/ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) δημιουργία προγραμμάτων POSEI 
στους τομείς των μεταφορών και της 
ενέργειας στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 31
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τα έργα υποδομής μεταφορών που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [για τη σύσταση της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»] συνολικού ποσού ύψους 
ΧΧ ευρώ σύμφωνα με τα κριτήρια που 
προβλέπονται στον κανονισμό. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει ότι δίνεται η 
μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα σε 
έργα που σέβονται τις εθνικές πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής στα διάφορα 
στάδια της διαδικασίας επιλογής έργων.

Or. en
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Τροπολογία 32
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τεχνική βοήθεια. γ) δραστηριότητες ενημέρωσης, τεχνική 
βοήθεια καθώς και αρχική και 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
των δικαιούχων, των διαχειριστών των 
έργων και των εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 33
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής·

α) τον παροπλισμό και την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα μεγάλα μεγέθη ψυκτικού ύδατος, ο μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια, καθώς και το 
ανεπίλυτο ζήτημα της αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων συνηγορούν κατά της 
κατασκευής νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Τροπολογία 34
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε όλες τις δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι της οδηγίας για το 
σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν θα πρέπει να απολαμβάνουν χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Συνοχής, καθώς κάτι τέτοιο θα στρέβλωνε την αγορά του συστήματος εμπορίας πιστοποιητικών 
εκπομπών και θα κατέστρεφε το όφελός του εξοικονόμησης διοξειδίου του άνθρακα. Η 
εξαίρεση για τα πιλοτικά έργα, την οποία προτείνει η συντάκτρια, δεν είναι σκόπιμη, καθώς δεν 
ορίζεται σαφώς τι είναι τα πιλοτικά έργα και ακόμη και οι εγκαταστάσεις βιομηχανικής χρήσης 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν πιλοτικά έργα.

Τροπολογία 35
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με εξαίρεση την 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη καθώς και 
τις εγκαταστάσεις για τον συνδυασμό 
πηγών θερμότητας και ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, καθώς και των εγκαταστάσεων 
για τον συνδυασμό πηγών θερμότητας και ενέργειας παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης 
ενέργειας και για τον λόγο αυτόν πρέπει να συμπεριληφθεί στη στήριξη.



PE491.027v01-00 16/60 AM\903871EL.doc

EL

Τροπολογία 36
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β) επενδύσεις που στοχεύουν στην 
επίτευξη της μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, εκτός της θέρμανσης και 
ψύξης σε επίπεδο συνοικίας και των 
σταθμών συνδυασμένης παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού·

Or. en

Τροπολογία 37
Νίκος Χρυσόγελος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) μεγάλα έργα για την κατασκευή 
οδικού δικτύου χωρίς διασυνοριακή 
σύνδεση, αεροδρόμια σε απόσταση 200 
km μεταξύ τους που δεν συνεργάζονται 
όσον αφορά τη χρήση της χωρητικότητας 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 38
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη στέγαση. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικιστική ανάπλαση προσφέρει πολύ καλές ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας και είναι πολύ 
οικονομικά αποδοτική όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου. Οι 
επενδύσεις στον εν λόγω τομέα θα δημιουργήσουν τοπικές «πράσινες θέσεις εργασίας». Τα 
προγράμματα ανάπλασης μεγάλης κλίμακας είναι πιο οικονομικά αποδοτικά από τα 
μεμονωμένα μέτρα.

Τροπολογία 39
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη στέγαση. γ) τη στέγαση, εκτός εάν προάγει την 
ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας. 

Or. en

Τροπολογία 40
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη στέγαση. γ) τη στέγαση, εξαιρώντας τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον το οικιστικό απόθεμα ευθύνεται για μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης και 
αποτελεί έναν τομέα όπου μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη όσον αφορά τους στόχους 
20/20/20 της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πιστεύουμε ότι ο αποκλεισμός της επιλεξιμότητας 
των εν λόγω δράσεων θα οδηγήσει σε υπο-κινητοποίηση των πιθανών πόρων. Κάτι τέτοιο θα 
ήταν μια χαμένη ευκαιρία.

Τροπολογία 41
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη στέγαση. γ) επένδυση σε νέα στέγαση.

Or. en

Τροπολογία 42
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [CPR], το Ταμείο 
Συνοχής στηρίζει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες επενδύσεων στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [CPR]:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [CPR], το Ταμείο 
Συνοχής στηρίζει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες επενδύσεων στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 11 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [CPR], οι οποίες απαριθμούνται 
αντίστοιχα παρακάτω στα στοιχεία α), β), 
γ), δ) και ε):

Or. en
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Τροπολογία 43
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
σε όλους τους τομείς:

α) στήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία συμβατή με το κλίμα, υπέρ της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
αστικής ανάπτυξης:

Or. en

Τροπολογία 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε 
όλους τους τομείς:

α) την υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών σε όλους 
τους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 45
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε 
όλους τους τομείς:

α) την υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε 
όλους τους τομείς και την προαγωγή των 
βιώσιμων μεταφορών:
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Or. en

Τροπολογία 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με την προαγωγή της παραγωγής και 
της διανομής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

(i) με την προαγωγή της παραγωγής και 
της διανομής ενέργειας η οποία παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές·

Or. pl

Τροπολογία 47
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

(ii) προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος της επιχείρησης·

Or. en

Τροπολογία 48
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 

(ii) προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
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πηγών ενέργειας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

ενέργειας σε επιχειρήσεις·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι επιλέξιμες για τις επενδύσεις που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεδομένης της υψηλής 
κατανάλωσης ενέργειας, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πιο 
αποδοτικά συστήματα, συμβάλλοντας με καθοριστικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγική Ευρώπη 2020 της ΕΕ. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες επιχειρήσεις 
έχουν με τη σειρά τους έναν αντίκτυπο μόχλευσης στην οικονομία, δεδομένου ότι οι 
υπεργολάβοι είναι ΜΜΕ.

Τροπολογία 49
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αποκλειστικά σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι τώρα έχουν επωφεληθεί σε πολύ περιορισμένο 
βαθμό από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  Σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρίες, συχνά δεν διαθέτουν 
επαρκή ικανότητα και πόρους για να επενδύσουν στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε καιρούς λιτότητας δεν είναι σωστό οι μεγάλες εταιρίες να έχουν πρόσβαση 
στα κονδύλια της ΕΕ για μέτρα απόδοσης τα οποία είναι επικερδή.

Τροπολογία 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

(ii) με την προαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ιδίως σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 51
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές·

iii) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις δημόσιες υποδομές, στα ιστορικά 
κτίρια και στον τομέα της στέγασης·

Or. en

Τροπολογία 52
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές·

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές και στις δημόσιες υποδομές·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, 
γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος. Πρέπει να εκπονηθούν ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και σχετικά με τη διαφοροποίηση της 
περιφερειακών πηγών ενέργειας, όπως η δημιουργία ενός εξειδικευμένου προγράμματος που θα 
αποσκοπεί στη μείωση του κόστους που συνεπάγεται ο απόκεντρος χαρακτήρας τους, η 
δημιουργία υποδομών και η παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η χάραξη φιλόδοξων 
πολιτικών από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 53
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές·

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές και στον 
στεγαστικό τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικιστική ανάπλαση προσφέρει πολύ καλές ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας και είναι πολύ 
οικονομικά αποδοτική όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου. Οι 
επενδύσεις στον εν λόγω τομέα θα δημιουργήσουν τοπικές «πράσινες θέσεις εργασίας». Τα 
προγράμματα ανάπλασης μεγάλης κλίμακας είναι πιο οικονομικά αποδοτικά από τα 
μεμονωμένα μέτρα.

Τροπολογία 54
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
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ενέργειας στις δημόσιες υποδομές· ενέργειας στις δημόσιες υποδομές και στον 
στεγαστικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 55
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά 
επίπεδα τάσης·

(iv) με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά 
επίπεδα τάσης συμπεριλαμβανομένων 
ευφυών δικτύων και έξυπνων κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 56
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) με την προαγωγή των στρατηγικών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις αστικές 
περιοχές·

(v) με την προαγωγή στρατηγικών 
συμβατών με το κλίμα και υπέρ της 
εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v



AM\903871EL.doc 25/60 PE491.027v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) με την προαγωγή των στρατηγικών για 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις αστικές 
περιοχές·

(v) προαγωγή στρατηγικών για χαμηλές 
εκπομπές στις αστικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 58
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) με την προώθηση των «πράσινων 
πόλεων», συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων που πραγματοποιούν οι 
αστικές περιοχές στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
εκείνων που αποσκοπούν στη μετατροπή 
των ενεργειακών υποδομών σε πιο 
αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα· 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι αστικές περιοχές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και πρέπει να παρέχεται στήριξη για τη μετατροπή των ενεργειακών 
συστημάτων (π.χ. φωτισμός, σήμανση κ.λπ.) σε πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον 
συστήματα. Οι πράσινες πόλεις πρέπει να προωθηθούν ως μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων.

Τροπολογία 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 60
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύω ότι η επενδυτική προτεραιότητα της «ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 
συστημάτων μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την προαγωγή της βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας», που σήμερα υπάγεται στον θεματικό στόχο του στοιχείου δ) σημείο ii), 
θα ευθυγραμμιζόταν πολύ περισσότερο με τον θεματικό στόχο του στοιχείου α), στηρίζοντας τη 
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Τροπολογία 61
Νίκος Χρυσόγελος

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

β) με την προαγωγή της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων:

β) με την προαγωγή της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή που βασίζεται στο 
οικοσύστημα, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή που βασίζεται στο οικοσύστημα, η πρόληψη και η διαχείριση των κινδύνων 
δημιουργούν πολλά πρόσθετα οφέλη (απασχόληση, βιοποικιλότητα) και συχνά είναι πολύ 
αποδοτικά από οικονομική άποψη. Προκειμένου να συντελείται η καλύτερη δυνατή χρήση των 
πενιχρών δημόσιων προϋπολογισμών, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να στηρίζει μέτρα που 
βοηθούν στην επίτευξη πολλαπλών στόχων της ΕΕ.

Τροπολογία 62
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με τη στήριξη ειδικών επενδύσεων για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

i) με τη στήριξη ειδικών επενδύσεων για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
που βασίζεται στο οικοσύστημα·

Or. en

Τροπολογία 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
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συστήματα διαχείρισης καταστροφών· συστήματα διαχείρισης καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων αντιπλημμυρικών 
μέτρων και μέτρων συγκέντρωσης των 
υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 64
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών·

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών, 
θέτοντας, με αυτόν τον τρόπο, ως 
προτεραιότητα την ενίσχυση του ρόλου 
των οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών·

(ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών· 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
διασυνοριακής διαχείρισης, ειδικά με 
τρίτες χώρες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση μείζονος ρυπαντικού ατυχήματος, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλύτερη 
συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ακόμη και από τρίτες χώρες, για κοινές 
δράσεις.

Τροπολογία 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών·

ii) με την προαγωγή των επενδύσεων για 
την αντιμετώπιση ειδικών περιφερειακών 
κινδύνων, εξασφαλίζοντας την 
ανθεκτικότητα σε περιφερειακές 
καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών με 
σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες·

Or. de

Τροπολογία 67
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με την προστασία του περιβάλλοντος 
και την προαγωγή της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων:

γ) με την προστασία του περιβάλλοντος, 
της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων και την προαγωγή της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων και των πολιτιστικών πόρων:

Or. en

Τροπολογία 68
Erminia Mazzoni



PE491.027v01-00 30/60 AM\903871EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) με την προστασία του περιβάλλοντος 
και την προαγωγή της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων:

γ) με τη διατήρηση και την προστασία του 
περιβάλλοντος και την προαγωγή της 
αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
πόρων:

Or. en

Τροπολογία 69
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος·

i) με την αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών επενδύσεων στον τομέα των 
αποβλήτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος, θέτοντας 
σε προτεραιότητα δραστηριότητες που 
βρίσκονται ψηλά στην ιεράρχηση των 
αποβλήτων όπως πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων και αυξανόμενες ικανότητες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων και την οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα, η χρηματοδότηση πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε δραστηριότητες που βρίσκονται 
ψηλά στην ιεράρχηση των αποβλήτων ώστε να αποφεύγεται περαιτέρω εξάπλωση των 
αποτεφρωτών απορριμμάτων και της διάθεσης των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής 
που έχουν ως αποτέλεσμα τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.
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Τροπολογία 70
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών επενδύσεων στον τομέα του 
νερού για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος·

(ii) με την αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών επενδύσεων στον τομέα του 
νερού για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και την 
προαγωγή υγιούς, προσιτά οικονομικού 
νερού για όλους καθώς επίσης της 
μείωσης των διαρροών στο δίκτυο 
υδροδότησης, της επαναχρησιμοποίησης 
των οικιακών λυμάτων και της συλλογής 
του νερού της βροχής· 

Or. en

Τροπολογία 71
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, 
μεταξύ άλλων και μέσω πράσινων 
υποδομών·

(iii) με την προστασία και την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, 
μεταξύ άλλων και μέσω πράσινων 
υποδομών και των τόπων του δικτύου 
«Natura 2000»·

Or. en

Τροπολογία 72
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο iv
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) με τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την 
αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα·

(iv) με τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την 
αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών, τη δημιουργία και επέκταση 
χώρων πρασίνου και τη μείωση της 
ρύπανσης του αέρα·

Or. en

Τροπολογία 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) με τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την 
αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα·

(iv) με τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την 
αναζωογόνηση των βιομηχανικών 
περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης του 
αέρα, καθώς και τη μείωση της 
ηχορύπανσης·

Or. pl

Τροπολογία 74
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ – σημείο iv α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv a) με την ανάπτυξη και τη στήριξη της 
πρόβλεψης για περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες που προάγουν τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και την 
αποδοτικότητα των πόρων στις ΜΜΕ και 
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το δημόσιο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 75
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) με την εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης στις υποδομές των βασικών 
δικτύων:

Or. en

Τροπολογία 76
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) με την προαγωγή της διατροπικής 
βιώσιμης ανάπτυξης των δικτύων 
μεταφορών και της κινητικότητας με 
ταυτόχρονη βελτίωση της υφιστάμενων 
υποδομών, εξάλειψη των σημείων 
συμφόρησης των σιδηροδρόμων σε 
βασικές υποδομές δικτύων και 
συμπλήρωση των διασυνοριακών 
συνδέσεων που λείπουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεδομένου ότι ο τομέας των μεταφορών 
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είναι υπεύθυνος για το 24% όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ένωση, και ο 
τομέας των μεταφορών στην Ένωση είδε τις εκπομπές του να αυξάνονται κατά 34% από το 
1990.

Τροπολογία 77
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών·-

i) με την υποστήριξη της ενσωμάτωσης 
των νέων κρατών μελών σε έναν 
πολυτροπικό ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο 
μεταφορών, επενδύοντας στο διευρωπαϊκό 
δίκτυο μεταφορών, με ταυτόχρονη 
επικέντρωση, βραχυπρόθεσμα, στην 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
υποδομών και αποφυγή εξάρτησης από 
τη μακροπρόθεσμη υλοποίηση πολύ 
μεγάλων έργων·

Or. en

Τροπολογία 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών·

i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών και με τη συμμετοχή της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», του ΕΤΠΑ και της εδαφικής 
συνεργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 79
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών·

i) με την υποστήριξη ενός πολυτροπικού 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, 
επενδύοντας στο βασικό αλλά και στο 
ολοκληρωμένο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο i α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) με την υποστήριξη ενός 
πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου 
μεταφορών, επενδύοντας στο 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και με 
την καλύτερη δυνατή συμμετοχή της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», του ΕΤΠΑ και της εδαφικής 
συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 81
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύω ότι η επενδυτική προτεραιότητα της «ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 
συστημάτων μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την προαγωγή της βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας», που σήμερα υπάγεται στον θεματικό στόχο του στοιχείου δ) σημείο ii), 
θα ευθυγραμμιζόταν πολύ περισσότερο με τον θεματικό στόχο του στοιχείου α), στηρίζοντας τη 
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Τροπολογία 82
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

(ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών και 
κινητικότητας που βασίζονται στις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως με 
την προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, με επικέντρωση στην 
προαγωγή των διατροπικών αλυσίδων 
μεταφορών ποδηλασίας-συλλογικής 
χρήσης των αυτοκινήτων-μεταφοράς 
περισσοτέρων επιβατών με ιδιωτικά 
αυτοκίνητα-δημόσιας συγκοινωνίας· οι εν 
λόγω δράσεις εξαρτιόνται από την 
έγκριση ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας και τη δημιουργία 
ξεχωριστής γραμμής του προϋπολογισμού 
για την πεζοπορία και την ποδηλασία 
στους εκάστοτε εθνικούς 
προϋπολογισμούς·
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Or. en

Τροπολογία 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

ii) με την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων 
μεταφορών σε όλους τους τρόπους 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε 
περίπτωση τις όσο το δυνατόν 
χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, όπως με 
την προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

Or. de

Τροπολογία 84
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ιδιαίτερα της 
ηλεκτροκίνησης, όπως με την προαγωγή 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας·

Or. de

Τροπολογία 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπως με την 
προαγωγή της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας·

(ii) με την ανάπτυξη φιλικών προς το 
περιβάλλον συστημάτων μεταφορών με 
χαμηλές εκπομπές, όπως με την προαγωγή 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 86
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων·

iii) με την ανάπτυξη και αποκατάσταση 
ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών συστημάτων δημόσιας 
συγκοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 87
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων·

(iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και πιο 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
εμπορικών και επιβατικών λιμενικών 
υποδομών·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Ταμείο Συνοχής παρέχει ενισχύσεις για τις υποδομές μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών συστημάτων στα οποία γίνεται άμεση αναφορά, 
είναι εξίσου σημαντικό να προωθούνται πιο αποδοτικές και βιώσιμες λιμενικές υποδομές, 
γεγονός που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητάς τους παγκοσμίως. Η στήριξη που παρέχεται 
για λιμένες είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση ενός πιο αποτελεσματικού και πλήρως 
αλληλοσυνδεόμενου συστήματος πολλαπλών μεταφορών.

Τροπολογία 88
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων·

(iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων, με 
ταυτόχρονη κυρίως ανάπτυξη του 
ERTMS και μείωση του θορύβου των 
εμπορευματικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών στην πηγή· 

Or. en

Τροπολογία 89
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων·

(iii) με την ανάπτυξη και αποκατάσταση 
ενός ολοκληρωμένου, υψηλής ποιότητας 
και διαλειτουργικού σιδηροδρομικού 
συστήματος·

Or. en
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Τροπολογία 90
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, 
υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων·

(iii) με την ανάπτυξη και αποκατάσταση 
ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών σιδηροδρομικών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 91
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) με την προαγωγή βιώσιμων πλωτών 
μεταφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιώσιμες θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές παρουσιάζουν σημαντική δυναμική 
όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο του Ταμείου 
Συνοχής.

Τροπολογία 92
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) με την ενίσχυση της ικανότητας των 
φορέων και της αποτελεσματικότητας της 

ε) με την ενίσχυση της ικανότητας των 
φορέων και της αποτελεσματικότητας της 
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δημόσιας διοίκησης καθώς και των 
δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με 
την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.

δημόσιας διοίκησης καθώς και των 
δημόσιων υπηρεσιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 3 στοιχείο ε πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον θεματικό στόχο αριθ. 11 του άρθρου 9 
του κανονισμού κοινών διατάξεων.

Τροπολογία 93
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) με την ενίσχυση της ικανότητας των 
φορέων και της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας διοίκησης καθώς και των 
δημόσιων υπηρεσιών που έχουν σχέση με 
την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.

ε) με την ενίσχυση της ικανότητας των 
φορέων και της συμμετοχικής δημόσιας 
διοίκησης καθώς και των δημόσιων 
υπηρεσιών, και την προώθηση της 
οικοδόμησης ικανοτήτων για τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και 
ειδικότερα τους εταίρους εκείνους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 (κανονισμός κοινών 
διατάξεων) που έχουν σχέση με την 
εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 94
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1



PE491.027v01-00 42/60 AM\903871EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον ενδείκνυται και 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[CPR]. Για τους κοινούς δείκτες, οι 
γραμμές βάσης ρυθμίζονται στην ένδειξη 
μηδέν και τίθενται αθροιστικοί στόχοι για 
το 2022.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει τον κατάλογο 
κοινών δεικτών, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] μέσω εκτελεστικών πράξεων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5α 
παράγραφος 2. Για τους κοινούς δείκτες, 
οι γραμμές βάσης ρυθμίζονται στην 
ένδειξη μηδέν και τίθενται αθροιστικοί 
στόχοι για το 2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Προϋποθέσεις που ισχύουν για την 

πρόσβαση στη συνδρομή του Ταμείου
1. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 
κράτος μέλος να επανεξετάσει και να 
προτείνει τροποποιήσεις στην σύμβασή 
του εταιρικής σχέσης και τα σχετικά 
επιχειρησιακά προγράμματα, όπου αυτό 
χρειάζεται:
α) για τη στήριξη της εφαρμογής 
σύστασης του Συμβουλίου η οποία 
απευθύνεται στο εν λόγω κράτος μέλος 
και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, ή για τη 
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στήριξη της εφαρμογής μέτρων τα οποία 
απευθύνονται στο εν λόγω κράτος μέλος 
και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 
136 παράγραφος 1 της Συνθήκης·
β) για τη στήριξη της εφαρμογής 
σύστασης του Συμβουλίου η οποία 
απευθύνεται στο εν λόγω κράτος μέλος 
και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 7 της Συνθήκης· ή
γ) για τη μεγιστοποίηση του 
αναπτυξιακού αντίκτυπου των εθνικών 
πιστώσεων του Ταμείου Συνοχής βάσει 
της παραγράφου 4, εάν ένα κράτος μέλος 
πληροί μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
i) διατίθεται σε αυτό χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης δυνάμει του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
407/2010·
ii) διατίθεται σε αυτό μεσοπρόθεσμη 
χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
332/2002·
iii) διατίθεται σε αυτό χρηματοδοτική 
συνδρομή υπό τη μορφή δανείου του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
δυνάμει της Συνθήκης για τη θέσπιση του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας.
2. Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των σχετικών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων εντός ενός μηνός. Εφόσον 
χρειάζεται, η Επιτροπή διατυπώνει 
παρατηρήσεις εντός ενός μηνός από την 
υποβολή των τροποποιήσεων, και σε 
αυτήν την περίπτωση το κράτος μέλος 
υποβάλλει εκ νέου την πρότασή του εντός 
ενός μηνός.
3. Όταν η Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει 
παρατηρήσεις ή όταν οι παρατηρήσεις 
έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση έγκρισης των 
τροποποιήσεων στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης και τα σχετικά προγράμματα 
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χωρίς άσκοπη καθυστέρηση. 
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, 
όταν η χρηματοδοτική συνδρομή 
διατίθεται σε κράτος μέλος σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχείο γ και συνδέεται 
με πρόγραμμα προσαρμογής, η Επιτροπή 
δύναται, χωρίς να υπάρχει πρόταση από 
το κράτος μέλος, να τροποποιήσει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα 
προγράμματα προκειμένου να 
μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο όσον 
αφορά την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα των διατιθέμενων 
κονδυλίων του ΚΠΣ. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων, 
η Επιτροπή συμμετέχει στη διαχείρισή 
τους, όπως αναφέρεται διεξοδικά στο 
πρόγραμμα προσαρμογής ή το μνημόνιο 
συμφωνίας που έχει υπογραφεί με το εν 
λόγω κράτος μέλος. 
5. Όταν το κράτος μέλος δεν καταφέρνει 
να ανταποκριθεί στο αίτημα της 
Επιτροπής το οποίο αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ή δεν απαντά ικανοποιητικά 
εντός ενός μηνός στις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η Επιτροπή δύναται, εντός 
τριών μηνών από τις παρατηρήσεις της, 
να εκδώσει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για την αναστολή μέρους ή 
όλων των πληρωμών για τα εμπλεκόμενα 
προγράμματα.
6. Η Επιτροπή αναστέλλει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, μέρος ή όλες τις 
πληρωμές και αναλήψεις υποχρεώσεων 
για τα εμπλεκόμενα προγράμματα όταν:
α) το Συμβούλιο αποφασίζει ότι το 
κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τα 
συγκεκριμένα μέτρα που έχουν οριστεί 
από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
136 παράγραφος 1 της Συνθήκης·
β) το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με 
το άρθρο 126 παράγραφος 8 ή το άρθρο 
126 παράγραφος 11 της Συνθήκης ότι το 
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εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει αναλάβει 
αποτελεσματική δράση ώστε να 
διορθώσει το υπερβολικό του έλλειμμα·
γ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το κράτος 
μέλος δεν έχει λάβει μέτρα ώστε να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα προσαρμογής 
που αναφέρεται στον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 407/2010 ή τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 και ως εκ τούτου αποφασίζει να 
μην επιτρέψει την εκταμίευση της 
χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει 
χορηγηθεί σε αυτό το κράτος μέλος·  ή
ε) το συμβούλιο διευθυντών του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
συμπεραίνει ότι οι προϋποθέσεις που 
συνδέονται με χρηματοδοτική συνδρομή 
του υπό τη μορφή δανείου στο εν λόγω 
κράτος μέλος δεν τηρήθηκαν και ως εκ 
τούτου αποφασίζει να μην εκταμιεύσει τη 
στήριξη σταθερότητας που έχει 
χορηγηθεί σε αυτό.
7. Η Επιτροπή, όταν αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή όλες τις πληρωμές ή 
αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 και 6 αντίστοιχα, 
διασφαλίζει ότι η αναστολή είναι 
αναλογική και αποτελεσματική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες του εν λόγω 
κράτους μέλους, και σέβεται την ίση 
μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως σε σχέση με τις επιπτώσεις της 
αναστολής στην οικονομία του εν λόγω 
κράτους μέλους. 
8. Η Επιτροπή αίρει αμελλητί την 
αναστολή των πληρωμών και αναλήψεων 
υποχρεώσεων όταν το κράτος μέλος 
προτείνει τροποποιήσεις στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τα σχετικά 
επιχειρησιακά προγράμματα όπως 
αιτήθηκε η Επιτροπή, τις οποίες ενέκρινε 
η Επιτροπή και όπου χρειάζεται όταν:
α) το Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι το 
κράτος μέλος συμμορφώνεται με τα 
συγκεκριμένα μέτρα που έχουν οριστεί 
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από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
136 παράγραφος 1 της Συνθήκης·
β) η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 ή το 
Συμβούλιο έχει αποφασίσει σύμφωνα με 
το άρθρο 126 παράγραφος 12 της 
Συνθήκης να καταργήσει την απόφαση 
για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος
γ) η Επιτροπή έχει συμπεράνει ότι το 
κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα ώστε να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα προσαρμογής 
που αναφέρεται στον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 407/2010 ή τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 και ως εκ τούτου έχει επιτρέψει 
την εκταμίευση της χρηματοδοτικής 
συνδρομής που έχει χορηγηθεί σε αυτό το 
κράτος μέλος·  ή
ε) το συμβούλιο διευθυντών του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
έχει συμπεράνει ότι οι προϋποθέσεις που 
συνδέονται με μια χρηματοδοτική 
συνδρομή υπό τη μορφή δανείου του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
στο εν λόγω κράτος μέλος τηρήθηκαν και 
ως εκ τούτου έχει αποφασίσει να 
εκταμιεύσει τη στήριξη σταθερότητας 
που έχει χορηγηθεί σε αυτό.
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο αποφασίζει, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, να 
επανεγγράψει στον προϋπολογισμό τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν 
ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
[...]/2012 που θεσπίζει το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 
έως 2020. 

Or. en

Τροπολογία 96
Victor Boştinaru
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαδικασία Επιτροπής

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την 
συντονιστική επιτροπή των Ταμείων. Η 
τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 7.

Τροπολογία 97
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοί δείκτες, εξαιτίας της τεχνικής φύσης τους και της ανάγκης να είναι ομοιογενείς σε 
όλους τους ειδικούς για τα Ταμεία, διαφορετικούς σχετικούς κανόνες, πρέπει να εγκρίνονται 
από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. 

Τροπολογία 98
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 1 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

φυσικά 
πρόσωπα

Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 

δημόσια συστήματα 
διαχωρισμού αποβλήτων 

στην πηγή και 
ανακύκλωσης

Or. en

Τροπολογία 99
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 1 – σειρά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

κατά κεφαλή 
χιλιόγραμμα

Οικιακά απόβλητα ανά 
άτομο

Or. en

Τροπολογία 100
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 2 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

m3 Πρόσθετα 
επαναχρησιμοποιημένα 

οικιακά λύματα και 
συλλεγμένο νερό της 

βροχής 

Or. en

Τροπολογία 101
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 2 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες

Αριθμός Αριθμός ΜΜΕ και 
δημόσιων αρχών που 

επωφελούνται από 
υπηρεσίες 

περιβαλλοντικών 
επιδόσεων

Or. en
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Τροπολογία 102
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 4 – σειρά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

εκτάρια Περιοχή εδάφους με 
αυξημένη ικανότητα 

πρόληψης και μετριασμού 
πλημμυρών και ακραίων 

καιρικών φαινομένων

Or. en

Τροπολογία 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 4 – σειρά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

εκτάρια Περιοχή εδάφους με 
αυξημένη ικανότητα 

πρόληψης και μετριασμού 
πλημμυρών και ακραίων 

καιρικών φαινομένων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία για τέτοια μέτρα είναι ευρέως γνωστή και διαθέσιμη στα αρμόδια επιστημονικά 
ιδρύματα και ιδρύματα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Τροπολογία 104
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 4 – σειρά 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

UNIT NAME
εκτάρια Περιοχή εδάφους με 

αυξημένη ικανότητα 
πρόληψης και αντοχής σε 

δασικές πυρκαγιές

Or. en

Τροπολογία 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 4 – σειρά 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

εκτάρια Περιοχή εδάφους με 
αυξημένη ικανότητα 

πρόληψης και αντοχής σε 
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δασικές πυρκαγιές

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν οικοσυστήματα που απειλούνται με καταστροφή ή σοβαρή επιδείνωση. Η πρόληψη 
και η αύξηση της αντοχής των τοπίων στις πυρκαγιές θα προστατεύσουν αστικές περιοχές και 
θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία προστασίας στα οικοσυστήματα.

Τροπολογία 106
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 Φύση και 
βιοποικιλότητα·

εκτάρια Επιφανειακή περιοχή 
οικότοπων σε καλύτερη 
κατάσταση διατήρησης

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 Φύση και 
βιοποικιλότητα·

εκτάρια Επιφανειακή περιοχή 
θαλάσσιων και χερσαίων 
οικότοπων σε καλύτερη 
κατάσταση διατήρησης

Or. en

Τροπολογία 107
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 7 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
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Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

εκτάρια Νέες πράσινες υποδομές

Or. en

Τροπολογία 108
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 1 – υπότιτλος 7 – σειρά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

m2 Νέοι χώροι πρασίνου σε 
αστικές περιοχές

Or. en

Τροπολογία 109
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 2 – υπότιτλος 1 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
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ποσοστό Αλλαγή του ποσοστού των 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας, η 
οποία οφείλεται σε 

συγχρηματοδοτούμενα 
μέτρα

Or. en

Τροπολογία 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 2 – υπότιτλος 1 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

% Ποσοστό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην 
τελική κατανάλωση 

ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 111
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 2 – υπότιτλος 1 – σειρά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία
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ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

τόνοι 
ισοδυνάμου 
πετρελαίου

Αλλαγή ακαθάριστης 
κατανάλωσης ενέργειας 

ανά τομέα

Or. en

Τροπολογία 112
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 1 – σειρά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

αριθμός Νέο-οικοδομημένες, 
ανοικοδομημένες ή 

αναβαθμισμένες 
διασυνοριακές 

σιδηροδρομικές συνδέσεις 

Or. en

Τροπολογία 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 1 – σειρά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία
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ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2

Συμβολή νέο-
οικοδομημένων, 

ανοικοδομημένων ή 
αναβαθμισμένων 

σιδηροδρομικών γραμμών 
στη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε την προσθήκη αυτού του δείκτη, επειδή η αξιολόγηση της συμβολής του κάθε 
έργου υποδομής στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι υποχρεωτικό 
κομμάτι της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), επομένως θα πρέπει να 
διατίθενται ήδη δεδομένα για κάθε έργο.

Τροπολογία 114
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 2 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

km Συνολικό μήκος νέο-
οικοδομημένων οδικών 

δικτύων
Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

διαγράφεται διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 115
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 2 – σειρά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

αριθμός Νέο-οικοδομημένα, 
ανοικοδομημένα ή 

αναβαθμισμένα 
διασυνοριακά τμήματα

Or. en

Τροπολογία 116
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 3 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αστικές συγκοινωνίες Αστικές συγκοινωνίες και κινητικότητα

Or. en

Τροπολογία 117
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 3 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία
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ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ποσοστό Αλλαγή του ποσοστού του 
τρόπου μεταφοράς όσον 

αφορά τη δημόσια 
συγκοινωνία και τη μη 

μηχανοκίνητη 
κινητικότητα, όπως 

πεζοπορία και ποδηλασία

Or. en

Τροπολογία 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 3 α (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Δημόσια 
συγκοινωνία

Μετακινήσει
ς επιβατών

Αύξηση μετακινήσεων 
επιβατών με χρήση 

στηριζόμενης υπηρεσίας 
δημόσιας συγκοινωνίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στήριξη της μεταφοράς επιβατών δεν θα περιορίζεται στις αστικές περιοχές, αλλά θα 
καλύπτει επίσης τις αγροτικές περιοχές όπου συχνά η δημόσια συγκοινωνία είναι η μόνη 
οικονομικά προσιτή λύση, ειδικά για ηλικιωμένους ή μειονεκτούντα άτομα.

Τροπολογία 119
Νίκος Χρυσόγελος



AM\903871EL.doc 59/60 PE491.027v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 4 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2

Συμβολή των βελτιωμένων 
εσωτερικών πλωτών οδών 
στη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου

Or. en

Τροπολογία 120
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Τροπολογία

UNIT NAME
Κλιματικός 
αντίκτυπος

εκατομμύρια 
τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2 

Αλλαγή στις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου η 

οποία οφείλεται σε 
συγχρηματοδοτούμενα 
μέτρα στον τομέα των 

μεταφορών

Or. en

Τροπολογία 121
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 3 – υπότιτλος 4 β (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

UNIT NAME

Τροπολογία

UNIT NAME
Πλωτές μεταφορές τόνοι 

ισοδυνάμου 
CO2

Συμβολή βιώσιμων 
τρόπων πλωτών 

μεταφορών στην μείωση 
των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου

Or. en


