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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ συμβάλλουν 
στη χρηματοδότηση της στήριξης που 
προορίζεται για την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, εξαλείφοντας τις κυριότερες 
διαφορές και διορθώνοντας τις 
περιφερειακές ανισότητες στην Ένωση, 
μειώνοντας την υστέρηση των πλέον 
μειονεκτικών περιφερειών μέσω της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της 
διαρθρωτικής προσαρμογής των 
περιφερειακών οικονομιών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος ΚΚΔ] θεσπίζει κοινούς 
κανόνες που εφαρμόζονται σε πολλά 
ταμεία, μεταξύ των οποίων στο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο Ταμείο Συνοχής, στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
(ΕΤΘΑ), στο Ταμείο Ασύλου και 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέος ΚΚΔ]16 θεσπίζει 
κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε 
πολλά ταμεία, μεταξύ των οποίων στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο Ταμείο 
Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 
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Μετανάστευσης (ΤΑΜ), στο Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και στο 
Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και 
των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) τα οποία 
λειτουργούν με βάση ένα κοινό πλαίσιο 
(«τα ταμεία»).

στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης (ΤΑΜ), στο Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και στο 
Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και 
των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) τα οποία 
λειτουργούν με βάση ένα κοινό πλαίσιο 
(«τα ταμεία»).

__________________ __________________

16 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+]. 16 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή 
του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, 
λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων, στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 

(5) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή 
του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, 
λαμβανομένων υπόψη του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων, στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
στην ενσωμάτωση της προσέγγισης της 
διάστασης του φύλου και της ισότητας 



AD\1168110EL.docx 5/21 PE625.491v02-00

EL

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία 
δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις 
που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή 
διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης 
υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς 
όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

των φύλων, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν 
δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε 
μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ 
και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης 
υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς 
όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να μπορέσει το ΕΤΠΑ να 
παρέχει στήριξη στο πλαίσιο της 
ΕΕΣ/Interreg όσον αφορά τόσο τις 
επενδύσεις σε υποδομές και τις συναφείς 
επενδύσεις, όσο και τις δραστηριότητες 
κατάρτισης και ένταξης, είναι ανάγκη να 
προβλεφθεί ότι το ΕΤΠΑ μπορεί, επίσης, 
να εξασφαλίσει υποστήριξη για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο των ειδικών 
στόχων του ΕΚΤ+, που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέο ΕΚΤ+]18.

(15) Για να μπορέσει το ΕΤΠΑ να 
παρέχει στήριξη στο πλαίσιο της 
ΕΕΣ/Interreg όσον αφορά τόσο τις 
επενδύσεις σε υποδομές και τις συναφείς 
επενδύσεις, όσο και τις δραστηριότητες 
κατάρτισης και ένταξης, για τη βελτίωση 
και την ανάπτυξη διοικητικών 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είναι ανάγκη 
να προβλεφθεί ότι το ΕΤΠΑ μπορεί, 
επίσης, να εξασφαλίσει υποστήριξη για 
δραστηριότητες στο πλαίσιο των ειδικών 
στόχων του ΕΚΤ+, που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [νέο ΕΚΤ+]18.
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__________________ __________________

18 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+]. 18 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει 
στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση 
και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά 
τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών, καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της 
δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η 
στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx 
[νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από 
το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στους στόχους πολιτικής για «μια 
εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης
του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα μέσω της προώθησης της 
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές 
ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων». Η εν λόγω θεματική 
συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε 
εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα 
την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους 
προγραμμάτων και μεταξύ των τριών
ομάδων κρατών μελών που έχουν 

(17) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει 
στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση 
και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά 
τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών, καθώς και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών και 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της 
δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η 
στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, 
σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx 
[νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από 
το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στους στόχους πολιτικής για «μια 
εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης 
του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα μέσω της προώθησης της 
δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές 
ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων». Η εν λόγω θεματική 
συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε 
εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας περιθώρια 
ευελιξίας σε επίπεδο επιμέρους 
προγραμμάτων και μεταξύ διαφορετικών 
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σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του 
καθενός. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την 
κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα 
πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

κατηγοριών περιφερειών, λαμβανομένων 
υπόψη, μεταξύ άλλων, των διαφορετικών 
επιπέδων ανάπτυξης. Επιπλέον, η 
μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των 
περιφερειών θα πρέπει να καθοριστεί 
λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να καθοριστούν τα διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν 
να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους 
τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο 
Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-
Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος 
των δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, 
επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε 
εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς 
και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και 
τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή 
οικονομικών πόλων. Προκειμένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα 
πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και 
δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, 
προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη 
στήριξη ευρύτερου φάσματος 
παρεμβάσεων όσον αφορά τα 
προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής 
θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να 

(19) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να καθοριστούν τα διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν 
να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από 
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους 
τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο 
Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει 
επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-
Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος 
των δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να 
στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, 
επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε 
εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς 
και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την 
επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και 
τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή 
οικονομικών πόλων. Προκειμένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα 
πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και 
δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης και 
της ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. Τέλος, προκειμένου να 
υπάρξει πρόβλεψη για τη στήριξη 
ευρύτερου φάσματος παρεμβάσεων όσον 
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συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος 
φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων 
πόρων, καθώς και τις δαπάνες που 
συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

αφορά τα προγράμματα Interreg, το πεδίο 
εφαρμογής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε 
να συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος 
φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων 
πόρων, καθώς και τις δαπάνες που 
συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) την ενίσχυση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μεταφερθεί ο συγκεκριμένος στόχος «Βελτίωση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας» από την PO3 στην PO1 προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά η 
καινοτομία και ο έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv β) την ενίσχυση της 
κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii α) την προαγωγή της βιώσιμης 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·
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Αιτιολόγηση

Η μετατόπιση του στόχου «Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας» από 
την PO3 στην PO2 θα συμβάλει στη δημιουργία πιο πράσινων ευρωπαϊκών πόλεων. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την προσαρμογή του κλίματος στην Ευρώπη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και 
των περιφερειακών διασυνδέσεων» («ΣΠ
3») με:

γ) «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και 
των περιφερειακών διασυνδέσεων» 
(«ΣΠ 3») με:

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την ενίσχυση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μεταφερθεί ο συγκεκριμένος στόχος «Βελτίωση της ψηφιακής 
συνδεσιμότητας» από την PO3 στην PO1 προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά η 
καινοτομία και ο έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) την προαγωγή της βιώσιμης 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η μετατόπιση του στόχου «Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας» από 
την PO3 στην PO2 θα συμβάλει στη δημιουργία πιο πράσινων ευρωπαϊκών πόλεων. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την προσαρμογή του κλίματος στην Ευρώπη.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) την προώθηση των μεταφορικών 
συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
θαλάσσιας σύνδεσης, για τις 
περιφερειακές και νησιωτικές περιφέρειες 
της Ένωσης·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) την ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
καινοτομίας·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα με τον λόγο του ακαθάριστου 
εθνικού τους εισοδήματος ως εξής:

Οι περιφέρειες κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα με τον λόγο του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος τους (ΑΕγχΠ) ως 
εξής:
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσα έχουν λόγο ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 100 % του μέσου όρου της ΕΕ 
(«κατηγορία 1»)·

α) περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όσα έχουν λόγο ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ 
(«κατηγορία 2»)·

β) περιφέρειες μετάβασης:

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όσα έχουν λόγο ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος μικρότερο από το 
75 % του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 
3»).

γ) λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο 
λόγος του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος είναι ο λόγος του κατά 
κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος ενός κράτους μέλους, που 
μετράται σε μονάδες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο από 
το 2014 έως το 2016, προς το μέσο κατά 
κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
των 27 κρατών μελών που μετράται σε 
μονάδες αγοραστικής δύναμης για την 
ίδια περίοδο αναφοράς.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η 
ταξινόμηση των περιφερειών σε μία από 
τις τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζεται με βάση τον λόγο ανάμεσα 
στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της κάθε 
περιφέρειας, μετρούμενο σε ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης («ΙΑΔ») και 
υπολογιζόμενο βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2014 - 2016, και 
στο μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα προγράμματα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, κατηγοριοποιούνται στην 
κατηγορία 3.

Όσον αφορά τα προγράμματα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, κατηγοριοποιούνται ως λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλουστευθεί η θεματική συγκέντρωση της στήριξης του ΕΤΠΑ και να 
καταστεί πιο ευέλικτη και λειτουργική, μόνο 2 κατηγορίες χωρών προτείνονται στη σχετική 
ταξινόμηση. Το καθοριστικό κατώτατο όριο ορίζεται στο 90% του μέσου όρου του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος της ΕΕ κατ’ αναλογία με το κριτήριο επιλεξιμότητας του Ταμείου Συνοχής 
(κανονισμός CPR, άρθρο 102, σημείο 3)

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 1 
διαθέτουν τουλάχιστον το 85 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, και 
τουλάχιστον το 60 % σε προτεραιότητες 
του ΣΠ 1·

α) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες τουλάχιστον το 75 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο διατίθεται σε προτεραιότητες 
άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 
1 και του ΣΠ 2, και τουλάχιστον το 30 % 
σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 
διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 
30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

β) στις περιφέρειες υπό μετάβαση
τουλάχιστον το 35% των συνολικών πόρων 
του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο διατίθεται 
σε προτεραιότητες άλλες εκτός της 
τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, 
και τουλάχιστον το 30 % σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 
διαθέτουν τουλάχιστον το 35 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 
% σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

γ) στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες τουλάχιστον το 25 % των 
συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο διατίθεται σε προτεραιότητες 
άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 
1, και τουλάχιστον το 30 % σε 
προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τεχνική βοήθεια. στ) τεχνική βοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης και 
της ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των τοπικών αρχών στη 
διαχείριση αυτών των κονδυλίων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την ανάπτυξη βιώσιμης, 
ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, 
έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής 
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
καλύτερης πρόσβασης στα ΔΕΔ-Μ και 
διασυνοριακής κινητικότητας·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την προαγωγή της βιώσιμης 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τεχνική βοήθεια. γ) τεχνική βοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης και 
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της ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των τοπικών αρχών στη 
διαχείριση αυτών των κονδυλίων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη 
κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των 
στοιχείων α) και β).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη 
κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των 
στοιχείων α), β), βα) και ββ).

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις επενδύσεις σε υποδομές 
αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες·

ε) τις επενδύσεις σε υποδομές 
αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες και περιφέρειες 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τη χρηματοδότηση για την αγορά 
τροχαίου υλικού με σκοπό τη χρήση σε 
σιδηροδρομικές μεταφορές, εκτός εάν 
συνδέεται με:

διαγράφεται

i) απαλλαγή από δημόσια υπηρεσία 
που έχει ανατεθεί με δημόσιο διαγωνισμό 



PE625.491v02-00 16/21 AD\1168110EL.docx

EL

δυνάμει του κανονισμού 1370/2007 όπως 
τροποποιήθηκε·

ii) παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών σε γραμμές 
οι οποίες είναι πλήρως ανοικτές στον 
ανταγωνισμό και ο δικαιούχος είναι 
νεοεισερχόμενος επιλέξιμος για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [κανονισμός 
ΕΕ για τις επενδύσεις].

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής δεν 
στηρίζει τις επενδύσεις στη στέγαση, εκτός 
εάν σχετίζονται με την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης ή της χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής δεν 
στηρίζει τις επενδύσεις στη στέγαση, εκτός 
εάν σχετίζονται με την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της 
χρήσης των υδάτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 6 % των 
πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική 
βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη με τη μορφή τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων 
στο πλαίσιο του ΣΠ 5.

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 10% των 
πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική 
βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη με τη μορφή τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων 
στο πλαίσιο του ΣΠ 5.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστήριξη δημιουργίας 
ικανοτήτων·

α) υποστήριξη δημιουργίας 
ικανοτήτων σε υποεθνικό επίπεδο·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υποστήριξη της γνώσης, της 
ανάπτυξης πολιτικής και της επικοινωνίας.

γ) υποστήριξη της γνώσης, των 
εκτιμήσεων των εδαφικών επιπτώσεων, 
της ανάπτυξης πολιτικής και της 
επικοινωνίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α

Περιοχές με φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα

Στα επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο 174 
της ΣΛΕΕ, καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή για να αντιμετωπιστούν οι 
ιδιαίτερες δυσκολίες των εν λόγω 
περιοχών.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα I – πίνακας – Στόχος πολιτικής 3 – RCO 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

RCO 34 - Πρόσθετη 
ικανότητα για την 
ανακύκλωση των 
αποβλήτων

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης αποβλήτων και μικρά συστήματα διαχείρισης 
αποβλήτων

RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα

RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες

RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα

Τροπολογία

RCO 34 - Πρόσθετη 
ικανότητα για την 
πρόληψη και 
ανακύκλωση των 
αποβλήτων

RCR -46 – Παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο

ERC -46a - Απόβλητα ανά κάτοικο για διάθεση και ανάκτηση 
ενέργειας

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης αποβλήτων και μικρά συστήματα διαχείρισης 
αποβλήτων

RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα

RCR 47a – Ανακυκλωμένα βιολογικά απόβλητα

RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες

RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα

RCR 49a – Πληθυσμός που εξυπηρετείται από την 
προετοιμασία αποβλήτων για εγκαταστάσεις 
επαναχρησιμοποίησης

RCR -49β – Απόβλητα που προετοιμάζονται για 
επαναχρησιμοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 11a 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) αριθ. 
2018/851 για τα απόβλητα

RCR 49c - Δείκτες που πρέπει να καθορίσει η Επιτροπή έως 
τις 31 Μαρτίου 2019 μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων 
για τη μέτρηση της συνολικής προόδου όσον αφορά την 
εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη των αποβλήτων 
(άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) 2018/851 για 
τα απόβλητα)
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