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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό κοινών διατάξεων συγκεντρώνει επτά ευρωπαϊκά ταμεία που υλοποιούνται μέσω 
επιμερισμένης διαχείρισης. Στόχος είναι η δημιουργία κοινής δέσμης απλουστευμένων και 
ενοποιημένων κανόνων, με μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις αρχές και τους 
δικαιούχους. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμφωνεί στην ανάγκη για απλουστευμένη προσέγγιση, 
αυξημένη ευελιξία και μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους 
και τους φορείς διαχείρισης, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο βεβαιότητας όσον 
αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εναρμόνιση των 
προγραμμάτων με τις προτεραιότητες της ΕΕ και η αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, 
ιδίως με τη δημιουργία μιας στενότερης σύνδεσης με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, είναι ένας από τους κύριους στόχους του προτεινόμενου ΚΚΔ. Η συντάκτρια 
γνωμοδότησης θεωρεί ότι η ανάγκη για τροποποιήσεις των προγραμμάτων ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί ή τροποποιηθεί από 
την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, και το αίτημα της Επιτροπής προς ένα κράτος 
μέλος να επανεξετάζει και να προτείνει τροποποιήσεις στα σχετικά προγράμματα, όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν έχουν απορροφηθεί όλα τα κονδύλια που διατίθενται 
για το κράτος μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΜ), 
διότι το εργαλείο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του ΠΣΜ καλύπτει 
μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προκλήσεων που ορίζονται στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, περιλαμβανομένων εκείνων που καταγράφονται στις ανά χώρα 
συστάσεις, και τα κονδύλια θα διατίθενται στα κράτη μέλη με βάση τον πληθυσμό κάθε 
κράτους μέλους στο πρώτο στάδιο, και στο δεύτερο στάδιο μέσω των προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων με βάση τη συλλειτουργία. 

Όσον αφορά τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων με τη χρηστή 
οικονομική διακυβέρνηση, η Επιτροπή και το Συμβούλιο μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις 
χωρίς το Κοινοβούλιο να έχει εκφράσει σαφώς τη θέση του, τηρώντας το μόνο ενήμερο 
σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων. Η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει αναγκαίο να 
ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου κατά τον τρόπο αυτό, προτείνοντας όπως κάθε πρόταση 
αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων ή κάθε πρόταση άρσης της εν λόγω αναστολής 
θεωρείται εγκριθείσα από το Συμβούλιο ύστερα από διαρθρωμένο διάλογο με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την καθιέρωση μιας «ρήτρας διεξόδου», η οποία 
θα επιτρέπει στην Επιτροπή να συνιστά στο Συμβούλιο την ακύρωση της αναστολής σε 
περίπτωση εξαιρετικών οικονομικών περιστάσεων ή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 
οικείου κράτους μέλους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η αρχή της εταιρικής σχέσης 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση 
των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη 
διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. 
Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην 
οργάνωση της εταιρικής σχέσης, ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής13 θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.

(11) Η αρχή της εταιρικής σχέσης 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση 
των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και τη 
διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. 
Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην 
οργάνωση της εταιρικής σχέσης, ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής13 θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.

_________________ _________________

13 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 
14.3.2014, σ. 1).

13 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 
14.3.2014, σ. 1).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και την 
παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 

(12) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και την 
παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
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εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα για τον καθορισμό και τον 
συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα χρησιμεύσουν 
ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή 
χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να 
μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της 
χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα 
ληφθεί ιδίως από τα Ταμεία, την 
Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και τον μηχανισμό InvestEU.

εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα για τον καθορισμό και τον 
συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα χρησιμεύσουν 
ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή 
χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο, να 
μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της 
χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα 
ληφθεί ιδίως από τα Ταμεία, το 
Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, 
την Ευρωπαϊκή Λειτουργία 
Σταθεροποίησης Επενδύσεων και τον 
μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθούν 
οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται 
στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και οι σχετικές
συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται 
βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
ΣΛΕΕ («CSR») λαμβάνονται υπόψη κατά 
την κατάρτιση των εγγράφων 
προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 
(«περίοδος προγραμματισμού»), τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά 
στην επιτροπή παρακολούθησης και στην 
Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων που 
υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις. Στη διάρκεια ενδιάμεσης 

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ανά χώρα συστάσεις 
που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις συστάσεις 
του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ 
(«CSR») κατά την κατάρτιση των 
εγγράφων προγραμματισμού. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
2021-2027 («περίοδος 
προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην 
επιτροπή παρακολούθησης και στην 
Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων που 
υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις. Στη διάρκεια ενδιάμεσης 
επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
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επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη 
για τροποποιήσεις του προγράμματος για 
να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από την αρχή της 
περιόδου προγραμματισμού.

μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη 
για τροποποιήσεις του προγράμματος για 
να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από την αρχή της 
περιόδου προγραμματισμού.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η 
οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος 
μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό 
έγγραφο που θα διέπει τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής 
και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με 
τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα 
πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση 
των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. 
Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός 
και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις 
περιεχομένου στα έγγραφα 
προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης μπορούν να συμπεριληφθούν ως 
μέρος ενός προγράμματος.

(15) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η 
οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος 
μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό 
έγγραφο που θα διέπει τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής 
και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με 
τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες που επισημαίνονται από 
τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις.
Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, 
δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η 
τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού. Για να διευκολυνθεί ο 
προγραμματισμός και να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις περιεχομένου στα έγγραφα 
προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης μπορούν να συμπεριληφθούν ως 
μέρος ενός προγράμματος.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει να βελτιωθούν
περαιτέρω οι μηχανισμοί που 
διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των 

(20) Πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι 
μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον 
σύνδεσμο μεταξύ των ενωσιακών 
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ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης και 
της οικονομικής διακυβέρνησης της 
Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για ένα ή 
περισσότερα από τα προγράμματα του 
οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση που 
το εν λόγω κράτος μέλος αδυνατεί να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο 
της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη υλοποίηση και λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία των δημοσιονομικών 
συνεπειών των μέτρων, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο 
Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί 
βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να 
διευκολυνθεί η έκδοση των αποφάσεων 
που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστροφη 
ειδική πλειοψηφία.

πολιτικών χρηματοδότησης και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, 
ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση προς το Συμβούλιο να αναστείλει 
μέρος ή το σύνολο των αναλήψεων 
υποχρεώσεων για ένα ή περισσότερα από 
τα προγράμματα του οικείου κράτους 
μέλους σε περίπτωση που το εν λόγω 
κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. 
Σε περιπτώσεις σημαντικής μη 
συμμόρφωσης, οι πληρωμές θα πρέπει να 
αναστέλλονται αυτόματα. Για να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη υλοποίηση και 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
δημοσιονομικών συνεπειών των μέτρων, 
θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα 
πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της 
Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση 
των αποφάσεων που απαιτούνται για να 
εξασφαλίζονται αποτελεσματικά μέτρα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αντίστροφη ειδική 
πλειοψηφία. Οι αναστολές δεν πρέπει να 
ακυρώνονται λόγω πολιτικών 
παραγόντων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποχρεούται να ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε 
πρόταση αναστολής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή κάθε πρόταση άρσης της 
εν λόγω αναστολής, και πριν από την 
τελική απόφαση για την αναστολή, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των 
προτάσεων, μετά την ολοκλήρωση 
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διαρθρωμένου διαλόγου.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για την εξέταση των επιδόσεων 
των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης. 
Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν 
ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με 
βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες 
και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση 
του προγράμματος που διατίθενται από το 
κράτος μέλος.

(27) Για την εξέταση των επιδόσεων 
των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης. 
Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν 
ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με 
βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες 
και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση 
του προγράμματος που διατίθενται από το 
κράτος μέλος με τις πληροφορίες που 
παρέχονται από περιφερειακούς και 
τοπικούς φορείς.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική από 
οικονομική άποψη Ευρώπη

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το κράτος 
μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω 
εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και της 

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το κράτος 
μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω 
εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη 
διάρκεια της προετοιμασίας και της 
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εφαρμογής των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα 
με το άρθρο 34.

εφαρμογής των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα 
με το άρθρο 34. Σε περίπτωση που 
πρόκειται για διασυνοριακά 
προγράμματα, τα οικεία κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των 
εταίρων τους από όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, σε διάλογο με 
την Επιτροπή και βάσει διαδικασιών που 
είναι διαφανείς για το κοινό.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους επιλεγμένους στόχους 
πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια 
Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν 
τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια 
αιτιολογία και, κατά περίπτωση, με 
αιτιολογία της χρήσης του τρόπου 
υλοποίησης του μηχανισμού InvestEU, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

α) τους επιλεγμένους στόχους 
πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια 
Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν 
τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια 
αιτιολογία και, κατά περίπτωση, με 
αιτιολογία της χρήσης του Προγράμματος 
Στήριξης Μεταρρυθμίσεων και του 
τρόπου υλοποίησης του μηχανισμού 
InvestEU, λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την ανάλυση των ανισοτήτων, των 
αναπτυξιακών αναγκών και του 
δυναμικού ανάπτυξης με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις χωρικές 
προκλήσεις και λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και τις σχετικές ειδικές 
για κάθε χώρα συστάσεις·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) περίληψη των επιλογών πολιτικής και 
των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
για κάθε Ταμείο, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση, μέσω της χρήσης του 
μηχανισμού InvestEU·

i) περίληψη των επιλογών πολιτικής και 
των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
για κάθε Ταμείο, μεταξύ άλλων, κατά 
περίπτωση, μέσω της χρήσης του 
Προγράμματος Στήριξης 
Μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού 
InvestEU·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης 
ή την αίτηση τροποποίησης ενός 
προγράμματος, το ποσό του ΕΤΠΑ, του 
ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του 
ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον 
μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί 
μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. 
Το ποσό της συνεισφοράς προς τον 
μηχανισμό InvestEU δεν υπερβαίνει το 5 
% του συνολικού κονδυλίου για κάθε 
Ταμείο, εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης 
ή την αίτηση τροποποίησης ενός 
προγράμματος, το ποσό του ΕΤΠΑ, του 
ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του 
ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον 
μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί 
μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. 
Το ποσό της συνεισφοράς προς τον 
μηχανισμό InvestEU δεν υπερβαίνει το 
5 % του συνολικού κονδυλίου για κάθε 
Ταμείο. Οι εν λόγω συνεισφορές δεν 
συνιστούν μεταφορές πόρων βάσει του 
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συνεισφορές δεν συνιστούν μεταφορές 
πόρων βάσει του άρθρου 21.

άρθρου 21. Με την επιφύλαξη του 
πλήρους σεβασμού της αρχής της
εδαφικότητας κατά την ανακατανομή 
των πόρων, η διαχείριση των εν λόγω 
συνεισφορών θα γίνεται επίσης από 
κοινού με τις αρμόδιες εθνικές και 
περιφερειακές αρχές.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα κριτήρια που εφαρμόζει το 
κράτος μέλος για την επιλογή των δεικτών·

α) τα κριτήρια που εφαρμόζει το 
κράτος μέλος για την επιλογή των δεικτών 
που παρέχονται επίσης από 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να 
προτείνει τροποποιήσεις των σχετικών 
προγραμμάτων, στην περίπτωση που αυτό 
είναι αναγκαίο για τη στήριξη της 
εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του 
Συμβουλίου.

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να 
προτείνει τροποποιήσεις των σχετικών 
προγραμμάτων, στην περίπτωση που αυτό 
είναι αναγκαίο για τη στήριξη της 
εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του 
Συμβουλίου, εάν έχουν απορροφηθεί όλα 
τα διαθέσιμα κονδύλια για το κράτος 
μέλος στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Στήριξης Μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αν ένα κράτος μέλος, σε συνέχεια 6. Αν ένα κράτος μέλος, σε συνέχεια 
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αίτησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, δεν αναλάβει 
αποτελεσματική δράση εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή δύναται 
να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών για τα οικεία προγράμματα ή 
προτεραιότητες σύμφωνα με το άρθρο 91.

αίτησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, δεν αναλάβει 
αποτελεσματική δράση εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή δύναται 
να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για τα οικεία 
προγράμματα ή προτεραιότητες σύμφωνα 
με το άρθρο 91.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο 
Συμβούλιο για αναστολή του συνόλου ή 
μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή 
των πληρωμών για ένα ή περισσότερα 
προγράμματα ενός κράτους μέλους στην 
περίπτωση που:

Αφού λάβει υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες του οικείου κράτους 
μέλους και τις επιπτώσεις της 
σχεδιαζόμενης αναστολής στην 
οικονομία, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
στο Συμβούλιο για αναστολή του συνόλου 
ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων 
για ένα ή περισσότερα προγράμματα ενός 
κράτους μέλους στην περίπτωση που:

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δίνεται προτεραιότητα στην αναστολή 
των αναλήψεων υποχρεώσεων 
(δεσμεύσεων)· οι πληρωμές 
αναστέλλονται μόνο αν απαιτείται άμεση 
δράση και σε περιπτώσεις σημαντικής μη 
συμμόρφωσης. Η αναστολή πληρωμών 
εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμής που 
υποβλήθηκαν για τα οικεία προγράμματα 
μετά την ημερομηνία της απόφασης 
αναστολής.

διαγράφεται
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων 
υπόκειται στο ανώτατο όριο του 25 % των 
αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούν το 
επόμενο ημερολογιακό έτος για τα Ταμεία 
ή του 0,25 % του ονομαστικού ΑΕΠ, 
αναλόγως του ποιο ποσοστό είναι 
χαμηλότερο, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων 
υπόκειται στο ανώτατο όριο του 50 % των 
αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούν το 
επόμενο ημερολογιακό έτος για τα Ταμεία 
ή του 0,5 % του ονομαστικού ΑΕΠ, 
αναλόγως του ποιο ποσοστό είναι 
χαμηλότερο, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος 
πληρούται ένας από τους όρους που 
ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή 
ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα 
προγράμματα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής 
αναλήψεων υποχρεώσεων.

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος 
πληρούται ένας από τους όρους που 
ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή 
ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα 
προγράμματα που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής 
αναλήψεων υποχρεώσεων, καθώς και με 
τις επιπτώσεις που θα έχει στην 
οικονομία η σχεδιαζόμενη αναστολή.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 12 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την 

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, για γνωμοδότηση, και στο 
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πρόταση αναστολής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της 
αναστολής.

Συμβούλιο, για τη λήψη απόφασης, την 
πρόταση αναστολής των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της 
αναστολής.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος 
μπορεί να προτείνει να αναλάβει 
πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για 
την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών 
του κράτους μέλους, των δικαιούχων και 
των οικείων εταίρων που απαιτείται για 
την αποτελεσματική διαχείριση και 
χρησιμοποίηση των πόρων των Ταμείων.

Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος 
μπορεί να προτείνει να αναλάβει 
πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για 
την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας 
και της αποτελεσματικότητας των
δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους, των 
δικαιούχων και των οικείων εταίρων που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων 
των Ταμείων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει 
έναν αρμόδιο επικοινωνίας για κάθε 
πρόγραμμα («αρμόδιος επικοινωνίας του 
προγράμματος»).

2. Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει 
έναν αρμόδιο επικοινωνίας για κάθε 
πρόγραμμα («αρμόδιος επικοινωνίας του 
προγράμματος»). Ο αρμόδιος 
επικοινωνίας λαμβάνει υπόψη όλες τις 
επίσημες και συν-επίσημες γλώσσες του 
κράτους μέλους ή τις επίσημες γλώσσες 
της περιφερειακής ή/και τοπικής 
οντότητας ή οντοτήτων, όπου πρόκειται 
να εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Τροπολογία 25
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 2022: 0,5 %· β) 2022: 0,7 %·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 2023: 0,5 %· γ) 2023: 1 %·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84– παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 2024: 0,5 %· δ) 2024: 1,5 %·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 2025: 0,5 %· ε) 2025: 2 %·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) 2026: 0,5 % στ) 2026: 2 %

Τροπολογία 30
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 70 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

α) 85 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 55 % για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

β) 65 % για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 40 % για τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

γ) 50 % για τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το 
Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε 
προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 
70 %.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το 
Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε 
προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 
85 %.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα 
προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι 
υψηλότερο από 70 %.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα 
προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι 
υψηλότερο από 85 %.
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