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Τροπολογία 8
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερο βάρος για την
οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή, και οι αρνητικές επιπτώσεις από
την αλλαγή του κλίματος στις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες θα έχουν μακροπρόθεσμα 
τεράστιο οικονομικό κόστος, εκτός εάν 
ληφθούν αμέσως αντίμετρα για την 
αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, και 
η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής εστιαστεί 
σε αυτά τα αντίμετρα.

Or. en

Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κάθε μέτρο για την απλοποίηση της
εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων 
από το ΕΤΠΑ επιχειρησιακών 
προγραμμάτων υποβάλλεται σε συνεχή 
παρακολούθηση και σε αξιολόγηση το 
2010, η οποία θα εκτιμά ιδίως τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
διαφάνειας.

Or. en
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Τροπολογία 10
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Το πρωτόκολλο 10 τροποποιείται ως 
εξής:
(10) Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εξασφάλιση 
συμπληρωματικότητας και συνέπειας με 
άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως δε με
το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο, τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της Κοινότητας για 
την προστασία του κλίματος, το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης και με το πρόγραμμα-πλαίσιο 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία. Θα πρέπει εξάλλου να 
υπάρχει συνέργεια μεταξύ της στήριξης 
της παρεχόμενης από το ΕΤΠΑ αφενός 
και της παρεχόμενης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [2], το 
Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για 
το Ταμείο Συνοχής [3], το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) [4], και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας, αφετέρου.

Or. en



AM\769720EL.doc 5/7 PE420.197v01-00

EL

Τροπολογία 11
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 - παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1.α. Οι δαπάνες για την αναβάθμιση της 
ενεργειακής απόδοσης και για τη χρήση 
της ανανεώσιμης ενέργειας στις 
υπάρχουσες κατοικίες υπέρ των 
νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος θα 
είναι επιλέξιμες για όλα τα κράτη μέλη.»

«1.α. Οι δαπάνες για την αναβάθμιση της 
ενεργειακής απόδοσης και για τη χρήση 
της ανανεώσιμης ενέργειας στα κτίρια θα 
είναι επιλέξιμες για όλα τα κράτη μέλη.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε σχέδια που 
αφορούν κτίρια που προορίζονται για τη 
στέγαση νοικοκυριών χαμηλού 
εισοδήματος.»

Or. ro

Τροπολογία 12
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες μόνο για όσα κράτη μέλη 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και υπό 
τους ακόλουθους όρους:»

«Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι 
επιλέξιμες για όλα τα κράτη μέλη και υπό 
τους ακόλουθους όρους:»

Or. ro
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Τροπολογία 13
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το 
στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
β) η πίστωση για δαπάνες στέγασης 
ανέρχεται είτε κατ' ανώτατο όριο στο 
15% της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα είτε κατ' 
ανώτατο όριο στο 15% της συνολικής 
πίστωσης του ΕΤΠΑ·

Or. ro

Τροπολογία 14
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού- τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το σημείο γ) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 αντικαθίσταται από τα εξής:
"(γ) οι δαπάνες περιορίζονται σε:
στέγαση πολλών οικογενειών ή
σε κτίρια που ανήκουν σε δημόσιες 
αρχές ή σε οργανισμούς μη 
κερδοσκοπικούς προς χρήση ως 
κατοικίας για νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος ή για άτομα με ειδικές 
ανάγκες
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καθώς οι δαπάνες αυτές συμβάλλουν 
θετικά στην προστασία του κλίματος."

Or. en
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