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Τροπολογία 1
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σημαντικό μέρος του σχεδίου 
ανάκαμψης απετέλεσε η πρόταση για την 
αύξηση των κοινοτικών δαπανών σε 
καθορισμένους στρατηγικούς τομείς, για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και για την 
ενίσχυση της διαμόρφωσης της μετάβασης 
προς μια ισχυρότερη μελλοντική 
οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο έργων με κριτήρια την δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή και την ενίσχυση 
των επενδύσεων ιδίως για την κατασκευή 
έργων υποδομής.

(4) Σημαντικό μέρος του σχεδίου 
ανάκαμψης απετέλεσε η πρόταση για την 
αύξηση των κοινοτικών δαπανών σε 
καθορισμένους στρατηγικούς τομείς, για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και για την 
ενίσχυση της διαμόρφωσης της μετάβασης 
προς μια ισχυρότερη μελλοντική 
οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατάλογο έργων με κριτήρια την δίκαιη 
γεωγραφική κατανομή και την ενίσχυση 
των επενδύσεων ιδίως για την κατασκευή 
έργων υποδομής, περιλαμβάνοντας τόσο 
το πεδίο της από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όσο και επενδύσεις στον τομέα 
της απόδοσης ενέργειας, ιδίως σε πόλεις 
και κτίρια.

Or. en

Τροπολογία 2
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τομείς των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, των 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας και της δέσμευσης και 
αποθήκευσης άνθρακα ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά.

Οι τομείς των διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως το 
υπερ-δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια καθώς 
και η απόδοση ενέργειας και οι 
οικολογικές βιομηχανίες ικανοποιούν τα 
κριτήρια αυτά.
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Τροπολογία 3
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στον τομέα της απόδοσης ενέργειας 
οι πόλεις παρουσιάζουν τεράστιο 
δυναμικό, βούληση και ικανότητα για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης η οποία θα 
οδηγήσει τόσο σε μεσοπρόθεσμη τόνωση 
όσο και σε μακροπρόθεσμη 
αναδιάρθρωση της οικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως απέδειξε η 
επιτυχία της πρωτοβουλίας του 
συμφώνου των δημάρχων. Οι πόλεις είναι 
σε θέση να προσφεύγουν σε υφιστάμενες 
στενές διατομεακές εταιρικές σχέσεις, σε 
εμπειρογνωμοσύνη σε διαχείριση έργων 
επιτόπου και σε αρμοδιότητα υπό τη 
ιδιότητά τους ως αρχές σχεδιασμού, 
καθώς και στους ρόλους που 
διαδραματίζουν ως μεγάλης κλίμακας 
εργοδότες και διαχειριστές υποδομής. Τα 
καινοτόμα και βιώσιμα έργα σε επίπεδο 
πόλεως πρέπει να εκμεταλλεύονται την σε 
τοπικό επίπεδο ικανότητα για να 
προβαίνουν σε κατάρτιση των 
εργαζομένων, να προσαρμόζουν την 
υποδομή και να στηρίζουν τις 
επιχειρήσεις. Οι πόλεις πρέπει να τύχουν 
μεγαλύτερης στήριξης για να επιτύχουν 
αλλά και να υπερβούν τους στόχους της 
ΕΕ που αφορούν την ενέργεια και το 
κλίμα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την 
ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει κατά 
συνέπεια να ορίσει ως επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων του τις πόλεις και 
ειδικότερα την απόδοση ενέργειας και 
την από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια των 
κτιρίων μέσω της αναδιανομής της 
χρηματοδότησης σε 'ευφυή έργα' τα 
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οποία συντονίζονται και εκτελούνται 
ευρέως σε επίπεδο πόλεως.

Or. en

Τροπολογία 4
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Αιτιολογική σκέψη 9β(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Το 40% της ενέργειας που 
καταναλώνεται σε επίπεδο ΕΕ αφορά τον 
τομέα της οικοδομής. Τα απαραίτητα 
μέσα για την ανακαίνιση και την 
κατασκευή κτιρίων με τον 
αποτελεσματικότερο από πλευράς 
ενέργειας τρόπο κάνοντας χρήση όλων 
των επί τόπου διαθέσιμων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας είναι κομβικής σημασίας 
για τη μείωση των επιπτώσεων από την 
κλιματική αλλαγή, την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού σε ενέργεια, 
καθώς και την άμεση προώθηση της 
απασχόλησης στην ΕΕ. Το πρόγραμμα 
για την ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει 
να παράσχει βοήθεια για την αρχική 
επένδυση σε ενεργειακά έξυπνα κτίρια.

Or. en

Τροπολογία 5
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:

Θεσπίζονται υποπρογράμματα για την 
προώθηση αυτών των στόχων στους 
ακόλουθους τομείς:
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(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας,

(α) διασυνδέσεις φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως του υπερ-
δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και

(β) των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και άλλων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

(γ) δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. (γ) απόδοσης ενέργειας, ιδίως μέσω 
σχεδίων για "έξυπνες πόλεις",
(δ) οικολογικών βιομηχανιών, ιδίως 
υψηλότερης παραγωγικότητας όσον 
αφορά τους πόρους. 

Or. en

Τροπολογία 6
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 - σημείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) "έξυπνες πόλεις": πόλεις οι οποίες 
δεσμεύονται με την απόδοση ενέργειας 
και με την από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργεια στους τομείς κατασκευών και 
οικοδομής, καθώς και με τα φιλικά προς 
το περιβάλλον σχέδια δημοσίων 
μεταφορών, και οι οποίες συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους σε επίπεδο ΕΕ, 
ιδίως μέσω δικτύων όπως το σύμφωνο 
των δημάρχων, το URBACT (Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για την Αστική Αειφόρο 
Ανάπτυξη), το διεθνές συμβούλιο τοπικών 
πρωτοβουλιών για το περιβάλλον 
(ICLEI), το δίκτυο Eurocities·

Or. en
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Τροπολογία 7
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του ΕΕΠΑ για το 2009 και το 2010 
ανέρχεται σε 3.500 εκατομμύρια ευρώ που 
κατανέμονται ως εξής:

1. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση 
του ΕΕΠΑ για το 2009 και το 2010 
ανέρχεται σε 3.750 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 8
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 3 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του 
συνολικού προϋπολογισμού, μνεία του 
οποίου γίνεται στην παράγραφο 1, θα 
χορηγηθεί για έργα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1γ υπό 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ήτοι 
1.875 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 
υπολειπόμενο 50% του συνολικού 
προϋπολογισμού θα χορηγηθεί υπό μορφή 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Τα μη δαπανηθέντα κονδύλια σε 
επιχορηγήσεις το 209 και το 2010 
χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en
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Τροπολογία 9
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 3 - παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η συμμετοχή από τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 
ΕΤΕπ, το ΕΤΕ και άλλες δημόσιες 
τράπεζες για τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, μνεία των 
οποίων γίνεται στην παράγραφο 1α, είναι 
ίση με 1.875 εκατομμύρια ευρώ. Τα 
αρμόδια χρηματοπιστωτικά όργανα 
συνεισφέρουν με ίσο ποσό, ήτοι με άλλα
1.875 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνοντας το 
ποσό των καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε 3.750 
εκατομμύρια ευρώ, με ένα ακόμη 
σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης επί 
δημοσίων κι ιδιωτικών επενδύσεων 
μεταξύ 5 και 15 αναλόγως της φύσεως 
του καινοτόμου χρηματοπιστωτικού 
μέσου. 

Or. en

Τροπολογία 10
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 3 - παράγραφος 1γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το συνολικό ποσό άμεσων 
επιχορηγήσεων και καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων ύψους 5.625 
εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρεται 
στις παραγράφους 1α και 1β, χορηγείται 
εξίσου και με ευέλικτο τρόπο επί τη βάσει 
της αρχής της 'ιδίας αξίας' ανάμεσα σε: 

(α) Έργα διασύνδεσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας 1.750 εκατομμύρια 

(α) έργαδιασύνδεσης αγωγών φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως 
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ευρώ, του υπερ-δικτύου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

(β) Έργα των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας: 500 εκατομμύρια 
ευρώ,

(β) έργα των υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας και άλλων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

(γ) Έργα δέσμευσης και αποθήκευσης 
άνθρακα: 1.250 εκατομμύρια ευρώ.

(γ) έργα απόδοσης ενέργειας, ιδίως το 
πρόγραμμα για "έξυπνες πόλεις",
(δ) οικολογικές βιομηχανίες.

Or. en

Τροπολογία 11
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Κεφάλαιο ΙΙ - Τίτλος και άρθρα 4 έως 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο ΙΙ - τίτλος και άρθρα 4 έως 22 
διαγράφονται

Or. en

Τροπολογία 12
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 22α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Επιλεξιμότητα

1. Οι προτάσεις είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση ΕΕΠΑ μόνο εφόσον υλοποιούν 
έργα στους τομείς που καλύπτονται από
το άρθρο 1.
2. Ανάλογα με το έργο, οι προτάσεις 
μπορούν να υποβάλλονται:
(α) από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ήγ 
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πόλεις της ΕΕ που ενεργούν από κοινού,
(β) κατόπιν συμφωνίας του κράτους 
μέλους (ή των κρατών μελών) και/ή των 
αρμόδιων αρχών (πόλεων, επαρχιών ή 
περιφερειών) που αφορά άμεσα το υπόψη 
έργο, από μία ή περισσότερες δημόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς που 
ενεργούν από κοινού, ή
(γ) κατόπιν συμφωνίας όλων των κρατών 
μελών και/ή των αρμόδιων αρχών 
(πόλεων, επαρχιών ή περιφερειών) που 
αφορά άμεσα το υπόψη έργο, από ένα ή 
περισσότερους διεθνείς οργανισμούς που 
ενεργούν από κοινού, ή
(δ) κατόπιν συμφωνίας όλων των κρατών 
μελών και/ή των αρμόδιων αρχών 
(πόλεων, επαρχιών ή περιφερειών) που 
αφορά άμεσα το υπόψη έργο, από κοινή 
επιχείρηση, ή
(ε) από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
που ενεργούν από κοινού.
3. Οι προτάσεις που υποβάλλονται από 
φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμες.

Or. en

Τροπολογία 13
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 22β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22β
Κριτήρια επιλογής και ανάθεσης 

1. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων 
οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η 
Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της 'ιδίας 
αξίας', η οποία βασίζεται στα ακόλουθα 
κριτήρια:
- την ωριμότητα, ιδίως σε σχέση με την 
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ικανότητα έγκαιρης έναρξης των 
εργασιών και ανάληψης δεσμεύσεως για 
την εκτέλεση σημαντικού τμήματος της 
σχετικής δαπάνης έως το τέλος του 2010, 
καθώς και με την αποδείξιμη ικανότητα 
διεξαγωγής αξιολογήσεων σκοπιμότητας, 
προκαταρκτικών και τεχνικών μελετών 
και της έκδοσης αδειών και εγκρίσεων 
έως τον Ιούνιο 2010·
- το δυναμικό για μακροπρόθεσμα 
κοινωνικά οφέλη σε ό,τι αφορά στόχους 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και την κλιματική αλλαγή, 
ιδίως προάγοντας την απόδοση ενέργειας 
και την από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια·
- την εφαρμογή ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και βαθμός στον οποίον οι 
εταίροι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας, εκτέλεσης και 
αξιολόγησης του έργου·
- την αρτιότητα και τεχνική επάρκεια της 
προσέγγισης και την αρτιότητα του 
χρηματοοικονομικού πακέτου για 
ολόκληρη την επενδυτική φάση του 
έργου, ιδιαίτερα με αναφορά στον πιθανό 
βαθμό δημιουργίας απασχολήσεων και 
στο μέγεθος του εγχώριου φορολογικού 
πολλαπλασιαστή και στη χρήση των 
υποχρησιμοποιούμενων ανθρώπινων και 
φυσικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 14
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 22γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22γ
Προϋποθέσεις χρηματοδότησης
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1. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ συμβάλλει στην 
κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με 
την τεχνική βοήθεια και την κατασκευή 
έργων, λαμβανομένων υπόψη, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, των ενδεχόμενων 
κερδών λειτουργίας.
2. Στην περίπτωση έργων που 
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό 
κατάλογο έργων ο οποίος παρατίθεται 
στο παράρτημα, η ενίσχυση ΕΕΠΑ, 
υπολογιζόμενη ως το σύνολο των άμεσων 
επιχορηγήσεων και καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
χορηγούνται για κάθε έργο, δεν 
υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά της 
ενίσχυσης ΕΕΠΑ που καθορίζονται εκεί.
3. Οι άμεσες επιχορηγήσεις της ενίσχυσης
ΕΕΠΑ δεν υπερβαίνει το 50% των
επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών ανά 
έργο.

Or. en

Τροπολογία 15
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 22α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22δ
Μέσα

1. Μετά την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων, η Επιτροπή, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, λαμβάνοντας ως βάση τον 
ενδεικτικό κατάλογο του παραρτήματος, 
επιλέγει τις προτάσεις που θα λάβουν την 
ενίσχυση ΕΕΠΑ αφού αξιολογηθεί η 
συμμόρφωσή τους προς τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο 
άρθρο 22a και τα κριτήρια επιλογής και 
ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 
22β και ορίζει το ποσό της 
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χρηματοδότησης ΕΕΠΑ που θα 
χορηγηθεί. Οι προϋποθέσεις και οι 
μέθοδοι για την εφαρμογή τους ορίζονται 
στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας 
ανάμεσα στην Επιτροπή και τους 
δικαιούχους.Η Επιτροπή ενημερώνει τους 
δικαιούχους για κάθε χορηγούμενη 
χρηματοδότηση ΕΕΠΑ.
2. Η ενίσχυση ΕΕΠΑ χορηγείται επί τη 
βάσει συμφωνιών περί άμεσων 
επιχορηγήσεων ή καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23.

Or. en

Τροπολογία 16
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Κεφάλαιο ΙΙΙ - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ

Or. en

Τροπολογία 17
Gisela Kallenbach

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 28 - παράγραφος 1 - σημείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για έργα απόδοσης ενέργειας, η 
επιτροπή που συγκροτείται βάσει του 
άρθρου 16 της οδηγίας αριθ. 2006/32/ΕΚ 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του άρθρου 14 της 
οδηγίας αριθ. 2002/91/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en
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