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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κανονισμός που προτείνει η Επιτροπή θεσπίζει κοινές διατάξεις για επτά ταμεία 
επιμερισμένης διαχείρισης.[1]

Η συντάκτρια υποστηρίζει τον στόχο πολιτικής για μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη που 
εφαρμόζει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, θεωρεί όμως ότι η πολιτική 
επιδίωξη «απασχόλησης και ανάπτυξης» είναι πολύ περιοριστική και δεν είναι πεπεισμένη ότι 
θα συμβάλει επαρκώς στην επίτευξη της αξιολόγησης του κοινωνικού «τριπλού Α» που 
υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, στους 
ευρωπαίους πολίτες. Είναι σαφές ότι τα Ταμεία επιδιώκουν περισσότερο από την απασχόληση 
και την ανάπτυξη, γεγονός που εξηγεί γιατί προστέθηκε ο στόχος «κοινωνική ένταξη». 

Κατά συνέπεια, τα προγράμματα που υποστηρίζονται από τα Ταμεία θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων για τη 
στήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στην κοινή έκθεση για την 
απασχόληση, και πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν το γεγονός αυτό, όπου 
είναι αναγκαίο. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται διορθωτικά μέτρα, θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη αυτές οι δύο εκθέσεις. 

Η συντάκτρια πιστεύει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί πραγματικά η σύγκλιση μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, και να προβλεφθούν καλύτερα οι τεχνολογικές 
αλλαγές, η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού συνοχής είναι ζωτικής σημασίας. Η 
συντάκτρια τροποποίησε τον κανονισμό αναλόγως. Επιπλέον, πιστεύει ότι, στο πλαίσιο του εν 
λόγω προϋπολογισμού, χρειάζεται μεγαλύτερο μερίδιο για το ΕΚΤ + και ότι αυτή η κοινωνική 
δέσμευση πρέπει να εξασφαλίζεται και σε επίπεδο κρατών μελών. 

Για την καλύτερη στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και των περιφερειών 
μετάβασης, και προκειμένου να μην εμποδιστεί ο σχεδιασμός ή η εκτέλεση των προγραμμάτων 
σε επίπεδο κρατών μελών, η συντάκτρια αύξησε τόσο την προχρηματοδότηση όσο και τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης. 

Η συντάκτρια πιστεύει ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας των Ταμείων είναι σημαντική για 
τη διασφάλιση καλύτερης απορρόφησης και, εν προκειμένω, εκφράζει την ικανοποίησή της 
για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αυξημένη ευελιξία, όπως προτείνεται από την 
Επιτροπή. Ωστόσο, η μείωση του διοικητικού φόρτου δεν πρέπει να εμποδίζει τη συμμετοχή 
των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
προγραμμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

                                               
[1] CF, EMFF, ERDF, ESF+, AMIF, BMVI και ISF. 
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της, η Ένωση πρέπει να 
αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές 
περιοχές, στις περιοχές στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα. Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ 
ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση 
αυτών των στόχων με τη δράση που 
αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το 
άρθρο 322 της ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για 
τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που 
καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και παρουσίασης και 
ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για 
τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη 
των δημοσιονομικών παραγόντων.

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής της, η Ένωση πρέπει να 
αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές 
περιοχές, στις περιοχές στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
πληθυσμιακής συρρίκνωσης ή διασποράς 
του πληθυσμού. Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ 
ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση 
αυτών των στόχων με τη δράση που 
αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το 
άρθρο 322 της ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για 
τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που 
καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες 
κατάρτισης και εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και παρουσίασης και 
ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για 
τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη 
των δημοσιονομικών παραγόντων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με σκοπό την περαιτέρω 
διαμόρφωση μιας συντονισμένης και 
εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων 
της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του 
Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου 
και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») 
και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα 
πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί 
κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, 
για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι 
οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο 
εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. 
Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές 
διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, 
οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες 
πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.

(2) Με σκοπό την περαιτέρω 
διαμόρφωση μιας συντονισμένης και 
εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων 
της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ταμείου 
Συνοχής, των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ 
(«ΕΚΤ+»), του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του 
Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης 
(«ΤΑΜΕ»), του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας («ΤΕΑ») και του Ταμείου για 
την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 
Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα πρέπει να 
θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει 
του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, για όλα αυτά 
τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι οποίοι να 
προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής 
των διαφόρων διατάξεων. Επιπλέον, θα 
πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις 
βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, οι οποίες 
θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής 
για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και τα 
τμήματα επιμερισμένης διαχείρισης του 
ΕΚΤ+ και του ΕΤΘΑ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σύμφωνα με το άρθρο 174 της 
ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής δίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις εν λόγω περιοχές 
μέσω στρατηγικών επενδύσεων για τη 
βελτίωση της εδαφικής τους διάρθρωσης, 
του βιομηχανικού τους ιστού, της 
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παροχής δημόσιων υπηρεσιών και της 
ανταγωνιστικότητάς τους, συμβάλλοντας 
τελικά στη συγκράτηση του πληθυσμού 
τους.

Τροπολογία 4

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 εκτέλεση 
των Ταμείων, 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 και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, 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 συμβάλλουν σε οποιαδήποτε 
μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι των Ταμείων 
θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης 
από την Ένωση του στόχου της 

(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 εκτέλεση 
των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων, στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, 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 συμβάλλουν σε οποιαδήποτε 
μορφή διακρίσεων, κοινωνικού 
αποκλεισμού ή εδαφικής απομόνωσης. Οι 
στόχοι των Ταμείων 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 και της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 
191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Για να προστατευτεί η 
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διατήρησης, της προστασίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί 
η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι 
πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 
και 108 της ΣΛΕΕ.

ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι 
πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 
και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει 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 
αυτής και σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για την εναρμόνιση των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες. Η δυνατότητα 
πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες θα 
πρέπει να είναι εγγυημένη σε όλα τα νέα 
έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται 
από τα Ταμεία.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει 
να επιδιώκονται στο πλαίσιο των στόχων 
που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως 
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διακηρύσσεται από τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της 
όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα 
Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση 
των δράσεων για το κλίμα και στην 
επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του 
οποίου το 25 % των δαπανών του 
συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα 
κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών 
στόχων.

(9) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, ώστε να ενισχυθεί η 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
δράσεων με στόχο την εκπλήρωση των 
δεσμεύσεων της Ένωσης για την 
εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, 
καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία θα πρέπει να 
συμβάλουν στην ενσωμάτωση των 
δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη 
συνολικού στόχου βάσει του οποίου 
τουλάχιστον το 30% των δαπανών του 
συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα 
κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών 
στόχων. Μετά τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι 
μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της 
διάστασης του κλίματος και την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας έναντι της 
κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
προγραμματισμού και της εφαρμογής, 
ιδίως της επιλογής έργων, και να 
υλοποιούνται εκ των προτέρων.

Τροπολογία 8

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 

(11) Η αρχή της εταιρικής σχέσης 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση 
των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη 
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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. 240/201413 της Επιτροπής θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.

διασφάλιση της συμμετοχής των 
αρμόδιων τοπικών, περιφερειακών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, των 
αρμόδιων φορέων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, των περιβαλλοντικών 
εταίρων και των φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
προσώπων με αναπηρία, της ισότητας 
των φύλων, της μη εφαρμογής 
διακρίσεων και των οικονομικών και των 
κοινωνικών εταίρων. Για να διασφαλιστεί 
η συνέχεια στην οργάνωση της εταιρικής 
σχέσης, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 240/201413 της Επιτροπής 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 9

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 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 

(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 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
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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.

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. 
Γενικά, τα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, η Επιτροπή, ενθαρρύνουν τις 
συνέργειες και διασφαλίζουν τον 
συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και 
τη συνοχή μεταξύ των ειδικών αυτών 
προτεραιοτήτων και του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, που θεσπίστηκε στις 17 Νοεμβρίου 2017, 
ήταν ένα καθοριστικό βήμα προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη, που προσέφερε μια σημαντική 
δέσμη αρχών για τη βελτίωση της ευημερίας και της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων 
πολιτών.  Επίσης, οι είκοσι αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
συμπληρώνουν πολύ αποτελεσματικά τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η επιτυχής χρήση των πόρων των 
Ταμείων θα πρέπει να αξιοποιεί το 
πρόγραμμα στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων, το οποίο στηρίζει τις 
μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας σε όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίες 
επιτρέπουν τη στοχευμένη και αποδοτική 
χρήση των Ταμείων.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους, για τα 
προγράμματά τους, καθώς και για τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν 
επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, το περιεχόμενο του 
προσχεδίου του εθνικού τους σχεδίου για 
την ενέργεια και το κλίμα, που θα 
αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού 
σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης14, και το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας που καταλήγει στις 
ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν 
λόγω σχέδια.

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκπληρώνουν, για τα προγράμματά τους, 
καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες 
που αφορούν επενδύσεις μηδενικών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους 
στόχους του προσχεδίου του
ολοκληρωμένου εθνικού τους σχεδίου για 
την ενέργεια και το κλίμα, που θα 
αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού 
σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης14, και το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας που καταλήγει στις 
ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν 
λόγω σχέδια.

__________________ __________________

14 [Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την 
οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, 
την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, 
την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 
2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και 
την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου 
και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 [COM/2016/0759 final/2 -
2016/0375 (COD)].

14 [Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την 
οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, 
την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, 
την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, 
την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 
2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και 
την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου 
και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
525/2013 [COM/2016/0759 final/2 -
2016/0375 (COD)].

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους, κατά τον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων τους, το 
περιεχόμενο των εθνικών τους 
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στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
έχει την ευελιξία να συνεισφέρει στον 
μηχανισμό InvestEU για την παροχή 
εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό για 
επενδύσεις σε αυτό το κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το κράτος μέλος θα πρέπει να 
διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε 
προγράμματος που στηρίζεται από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. 
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να 
επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή 
των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις 
του κάθε προγράμματος, παρέχοντας 
παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν 
υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα 
εκδοθούν το 2024. Παράλληλα, το 2024, η 
Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την 
τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να 
επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων 
των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» της πολιτικής συνοχής για τα 
έτη 2025, 2026 και 2027, εφαρμόζοντας τη 
μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη 
σχετική βασική πράξη. Η εν λόγω 
επανεξέταση μαζί με τα αποτελέσματα της 
ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να 
οδηγήσει σε τροποποιήσεις των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 

(19) Το κράτος μέλος θα πρέπει να 
διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε 
προγράμματος που στηρίζεται από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. 
Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να 
επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή 
των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις 
του κάθε προγράμματος, παρέχοντας 
παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν 
υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα 
εκδοθούν το 2024. Παράλληλα, το 2024, η 
Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την 
τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να 
επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων 
των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» της πολιτικής συνοχής 
για τα έτη 2025, 2026 και 2027, 
εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που 
ορίζεται στη σχετική βασική πράξη. Η εν 
λόγω επανεξέταση μαζί με τα 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης θα πρέπει να οδηγήσει σε 
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2025, 2026 και 2027. τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών 
κονδυλίων για τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση 
περιφερειακών δεικτών προκειμένου να 
είναι εφικτό να ληφθούν καλύτερα υπόψη 
οι υποπεριφερειακές ανισότητες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων, θα πρέπει να 
απαιτείται πιο συχνή ηλεκτρονική 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά 
δεδομένα.

(29) Για να εξασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση 
των προγραμμάτων, θα πρέπει να 
απαιτείται αποτελεσματική και έγκαιρη
ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων σχετικά 
με τα ποσοτικά δεδομένα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που 
παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές 
κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους 
θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό 
κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται 
η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που 

(34) Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που 
παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές 
κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική 
χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους 
θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό 
κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται 
η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που 
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βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα 
από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή 
ιδιωτική.

βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα 
από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή 
ιδιωτική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με την 
επιτροπή παρακολούθησης όσον αφορά 
την κατάρτιση των απλουστευμένων 
επιλογών κόστους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για να βελτιωθεί η 
συμπληρωματικότητα και να απλουστευτεί 
η εκτέλεση, θα πρέπει να είναι δυνατό να 
συνδυάζεται η υποστήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΠΑ με την υποστήριξη 
από το ΕΚΤ+ σε κοινά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη».

(39) Για να βελτιωθεί η 
συμπληρωματικότητα και να απλουστευτεί 
η εκτέλεση, θα πρέπει να είναι δυνατό να 
συνδυάζεται η υποστήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΠΑ με την υποστήριξη 
από το ΕΚΤ+ σε κοινά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την
κοινωνική ένταξη και ανοδική σύγκλιση».

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ, αφενός, της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, 
των σχετικών διοικητικών δαπανών και 
επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο 
εφαρμογής και το εύρος των 
επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να 
βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία 
θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το 
είδος των πράξεων που εκτελούνται, τους 
δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο 
κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις 
προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης 

(50) Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ, αφενός, της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής 
εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, 
των σχετικών διοικητικών δαπανών και 
επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο 
εφαρμογής και το εύρος των 
επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να 
βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία 
θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το 
είδος των πράξεων που εκτελούνται, τους 
δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο 
κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις 
προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης 
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και τους λογιστικούς ελέγχους. και τους λογιστικούς ελέγχους. Η 
διαχείριση και ο έλεγχος των Ταμείων θα 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αναλογικότητας σε σχέση με το επίπεδο 
κινδύνου για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Με σκοπό την προώθηση των 
στόχων της ΣΛΕΕ σχετικά με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, ο στόχος «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει 
να στηρίζει όλες τις περιφέρειες. Για να 
παρέχεται ισόρροπη και σταδιακή 
υποστήριξη και να αντικατοπτρίζεται το 
επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης, οι πόροι στο πλαίσιο του εν 
λόγω στόχου θα πρέπει να διατίθενται από 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ με βάση κλείδα 
κατανομής η οποία βασίζεται κατά κύριο 
λόγο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο από το 90 % 
του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» του Ταμείου Συνοχής.

(60) Με σκοπό την προώθηση των 
στόχων της ΣΛΕΕ σχετικά με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, ο στόχος «Επενδύσεις στην 
απασχόληση, την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» θα πρέπει να στηρίζει 
όλες τις περιφέρειες και να συμβάλλει 
στην εξασφάλιση επαρκούς παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, βελτιώνοντας τις 
προσωπικές και επαγγελματικές 
προοπτικές της περιοχής. Για να 
παρέχεται ισόρροπη και σταδιακή 
υποστήριξη και να αντικατοπτρίζεται το 
επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης, οι πόροι στο πλαίσιο του εν 
λόγω στόχου θα πρέπει να διατίθενται από 
το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ με βάση κλείδα 
κατανομής η οποία βασίζεται κατά κύριο 
λόγο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο από το 90 % 
του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» του Ταμείου Συνοχής.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60 α) Ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων, στον οποίο 
καθορίζονται υποχρεώσεις για τα κράτη 
μέλη όσον αφορά την κοινωνική 
προστασία, την κοινωνική ένταξη, τις 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τις ίσες 
ευκαιρίες και την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, διατυπώθηκε από τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι στόχοι 
των επενδύσεων για την απασχόληση και 
την ανάπτυξη και για την κοινωνική 
ένταξη, οι οποίοι καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
συμβάλλουν στα δικαιώματα και τις 
αρχές του πυλώνα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Θα πρέπει να καθοριστούν 
αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό 
των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών 
υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό 
αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών 
και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει 
να βασίζεται στο κοινό σύστημα 
ταξινόμησης των περιφερειών που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής24.

(61) Θα πρέπει να καθοριστούν 
αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό 
των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών 
υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό 
αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών 
και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει 
να βασίζεται στο κοινό σύστημα 
ταξινόμησης των περιφερειών που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου23, όπως 
τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς (ΕΕ) 
αριθ. 868/201424 και (ΕΕ) 2016/206624α

της Επιτροπής.

__________________ __________________

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την 
καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την 
καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 
(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
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24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, για 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 241 της 
13.8.2014, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της 
Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, για 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 241 της 
13.8.2014, σ. 1).

24α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2066 της 
Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2016, για 
την τροποποίηση των παραρτημάτων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS)(ΕΕ L 322 
της 29.11.2016, σ. 1).

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Για τον καθορισμό κατάλληλου 
δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια 
κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά 
κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη», μαζί με τον κατάλογο των 
επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα 
κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία (Interreg)». 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να 
καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα 
στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες 
προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των 
αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις 
προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει 
να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια 
όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον 
πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα 

(62) Για τον καθορισμό κατάλληλου 
δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή 
θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια 
κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά 
κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση», μαζί με τον κατάλογο 
των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα 
κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία (Interreg)». 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να 
καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα 
στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες 
προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των 
αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις 
προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει 
να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια 
όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον 
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είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε 
περίπτωση που υπάρχει σωρευτική 
παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να 
προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα 
έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα 
της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της 
άσκησης τεχνικής προσαρμογής να 
αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις 
των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα.

πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα 
είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε 
περίπτωση που υπάρχει σωρευτική 
παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να 
προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα 
έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα 
της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της 
άσκησης τεχνικής προσαρμογής να 
αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις 
των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και η θέσπιση κοινών 
δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος 
του προϋπολογισμού της Ένωσης στο 
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης 
των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι 
πλέον μειονεκτικές περιοχές, καθώς και 
των περιορισμών των δημοσιονομικών 
πόρων των κρατών μελών και των 
περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της 
ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα 
ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς 
επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, 
καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

(73) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και η θέσπιση κοινών 
δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος 
του προϋπολογισμού της Ένωσης στο 
πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης 
των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
των συγκεκριμένων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι πλέον μειονεκτικές 
περιοχές, καθώς και των περιορισμών των 
δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών 
και των περιφερειών και, αφετέρου, λόγω 
της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο 
υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα 
ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς 
επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, 
καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
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όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή»: διαδικασία που 
εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική 
σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες 
γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ή διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα.

(37) «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 
κλιματική αλλαγή»: διαδικασία που 
εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική 
σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες 
γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ή διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα και ότι κατά τις 
επενδύσεις στις υποδομές εφαρμόζεται η 
αρχή της «προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση»·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) «θωράκιση του περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας»: διαρθρωμένη 
διαδικασία διασφάλισης της εφαρμογής 
εργαλείων για την αποφυγή των 
δυσμενών επιπτώσεων των δαπανών της 
ΕΕ και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για 
την κατάσταση του περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας της ΕΕ, με βάση το 
«Κοινό πλαίσιο για τη θωράκιση της 
βιοποικιλότητας μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ» που συνέταξε η 
Επιτροπή, και σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, 
εφόσον υπάρχουν, ή διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ στηρίζουν τους 
ακόλουθους στόχους πολιτικής:

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ στηρίζουν τη 
σύγκλιση επί τα βελτίω, την αλληλεγγύη 
και τη συνοχή στην ΕΕ, σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», τον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και το θεματολόγιο των 
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων 
στόχων πολιτικής:

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και 
των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ·

γ) μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της βιώσιμης 
κινητικότητας και των περιφερειακών 
διασυνδέσεων ΤΠΕ·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω 
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

δ) μια πιο δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς Ευρώπη με περισσότερες 
δεξιότητες, και με ίσες ευκαιρίες, που 
υλοποιεί τα δικαιώματα και τις αρχές που 
ορίζονται και προβλέπονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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ιδίως στον τίτλο III (Ισότητα) και στον 
τίτλο IV (Αλληλεγγύη)·

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της μέσω της προώθησης της 
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης 
των αστικών, αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης 
τοπικών πρωτοβουλιών.

ε) μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της μέσω της προώθησης της 
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης 
των αστικών, αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, των συνεργασιών μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς 
και μέσω της στήριξης τοπικών 
πρωτοβουλιών.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Υποστήριξη των κρατών μελών 
για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
ποιοτική απασχόληση για όλους όσοι 
αναζητούν εργασία, και ιδίως για τους 
νέους, τους μακροχρόνια ανέργους, τις 
γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες και τους 
μετανάστες.

Αιτιολόγηση

Νέο στοιχείο στ.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Επενδύσεις στην απασχόληση και
την ανάπτυξη στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής· 
και

α) Eπενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση, περιλαμβανομένων 
των στρατηγικών επενδύσεων σε 
υποδομές στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες που έχουν πληγεί 
περισσότερο, οι οποίες θα υποστηριχθούν
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής· και

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτελεί το 
ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που 
μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή 
Αστική Πρωτοβουλία, τις 
διαπεριφερειακές επενδύσεις στην 
καινοτομία, το ποσό στήριξης που 
μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική 
συνεργασία, τα ποσά που χορηγούνται 
στον μηχανισμό InvestEU37 και την 
τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής υπό καθεστώς άμεσης ή 
έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με [το 
άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] 
του δημοσιονομικού κανονισμού.

2. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτελεί το 
ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που 
μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή 
Αστική Πρωτοβουλία, τις 
διαπεριφερειακές επενδύσεις στην 
καινοτομία, το ποσό στήριξης που 
μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική 
συνεργασία και την τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής υπό καθεστώς 
άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα 
με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

__________________

37 [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] σχετικά με 
[...] (ΕΕ L [...], [...], σ.[…])].

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1



AD\1168724EL.docx 23/53 PE627.592v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος οργανώνει 
εταιρική σχέση με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εν 
λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:

1. Για κάθε συμφωνία εταιρικής 
σχέσης, κάθε κράτος μέλος οργανώνει 
εταιρική σχέση με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Για 
διασυνοριακά προγράμματα, τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη προωθούν τη 
συμμετοχή των εν λόγω εταίρων από όλα 
τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Και στις 
δύο περιπτώσεις, η εταιρική σχέση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τους 
ακόλουθους εταίρους:

α) τις αστικές και άλλες δημόσιες 
αρχές·

α) τις τοπικές, περιφερειακές, αστικές 
και άλλες δημόσιες αρχές·

β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους·

β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους· 

γ) σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών, 
περιβαλλοντικούς εταίρους και φορείς που 
είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των 
φύλων και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων.

γ) σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών, στους οποίους 
περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί εταίροι, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των 
φύλων και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων, καθώς και όσοι ορίζονται ως 
δικαιούχοι.

Τροπολογία 35

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 
εφαρμογής των προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα 

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, της 
εφαρμογής και της αξιολόγησης των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής στις επιτροπές 
παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 
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με το άρθρο 34. 34.

Τροπολογία 36

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, λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

Τροπολογία 37

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·

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) συμπληρωματικότητες μεταξύ των 
Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 
ολοκληρωμένων έργων και των έργων 
στρατηγικής σημασίας του προγράμματος 
LIFE·

iii) συμπληρωματικότητες μεταξύ των 
Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, 
ταμείων και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών 
ολοκληρωμένων έργων και των έργων 
στρατηγικής σημασίας του προγράμματος 
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LIFE·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ποσά των εισφορών για τον 
μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά 
κατηγορία περιφέρειας·

διαγράφεται

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[…] διαγράφεται

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ορόσημα και οι στόχοι 
καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό 
στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με 
εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον 
ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των 
υλικών στερήσεων που ορίζονται στο 
άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii)] του 
κανονισμού ΕΚΤ+.

2. Τα ορόσημα και οι στόχοι 
καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό 
στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με 
εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον 
ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των 
υλικών στερήσεων που ορίζονται στο 
άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του 
κανονισμού ΕΚΤ+.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



PE627.592v03-00 26/53 AD\1168724EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 
2024·

α) τις νέες προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 
2024·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή 
περιφέρειας·

β) την κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή 
περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των 
προκλήσεων για το κράτος μέλος, όπως 
προσδιορίζονται στον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων και στην κοινή έκθεση 
για την απασχόληση, λαμβάνοντας ως 
σημείο αναφοράς τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σημαντικές αρνητικές 
δημοσιονομικές ή οικονομικές εξελίξεις, 
οι οποίες απαιτούν προσαρμογή των 
προγραμμάτων·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται



AD\1168724EL.docx 27/53 PE627.592v03-00

EL

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) την προβλεπόμενη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων·

vi) την προβλεπόμενη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων, κατά περίπτωση·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του 
προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά 
την ημερομηνία υποβολής του 
προγράμματος από το κράτος μέλος.

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του 
προγράμματος, το αργότερο τέσσερις
μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του 
προγράμματος από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση προγράμματος το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση προγράμματος το αργότερο 
εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή 
της από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να παρέχουν από κοινού 

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να παρέχουν από κοινού 
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στήριξη για προγράμματα στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και 
την ανάπτυξη».

στήριξη για προγράμματα στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη 
και ανοδική σύγκλιση».

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν τη μεταφορά έως και 5 % 
χρηματοδοτικών κονδυλίων του 
προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο 
προς οποιοδήποτε άλλο Ταμείο υπό 
καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης ή 
προς οποιοδήποτε μέσο υπό καθεστώς 
άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν τη μεταφορά έως και 5 % 
χρηματοδοτικών κονδυλίων του 
προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο 
προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το 
Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
των ομάδων τοπικής δράσης που 
αποτελούνται από αντιπροσώπους
δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 
όπου καμία μεμονωμένη ομάδα 
συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη 
αποφάσεων·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
των τοπικών ή περιφερειακών ομάδων 
δράσης που αποτελούνται από 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, κοινωνικών εταίρων, καθώς και
δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών 
κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 
όπου καμία μεμονωμένη ομάδα 
συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη 
αποφάσεων·

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α



AD\1168724EL.docx 29/53 PE627.592v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη», και για 
την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 
2,5 %·

α) για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την
κοινωνική ένταξη και ανοδική σύγκλιση», 
και για την υποστήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής: 2,5 %·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την υποστήριξη από το ΕΚΤ+:
4% και για τα προγράμματα δυνάμει του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+: 5 %·

β) για το ΕΚΤ+: 5 %·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) σε περίπτωση πρόωρης ανάλωσης 
(οικονομικών) πόρων, ο τρόπος με τον 
οποίο οι στόχοι του προγράμματος 
μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται 
εντός της περιόδου 2021-2027·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) τα μέτρα που σχετίζονται με τις 
απλουστευμένες επιλογές κόστους.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) ο ειδικός αντίκτυπος του 
προγράμματος στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
καθώς και τα άτομα με αναπηρία, οι 
μακροχρόνια άνεργοι και οι νέοι εκτός 
απασχόλησης.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα μέτρα που συνδέονται για τη 
διασφάλιση της απλουστευμένης επιλογής 
κόστους για τους δικαιούχους

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) διασφαλίζει ότι όλες οι επενδύσεις 
συμβάλλουν στη θωράκιση του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προχρηματοδότηση για κάθε 
Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις 
πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα 
κονδύλια, ως εξής:

2. Η προχρηματοδότηση για κάθε 
Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις 
πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα 
κονδύλια, ως εξής:

α) 2021: 0.5 %· α) 2021: 1 %·

β) 2022: 0.5 %· β) 2022: 1 %·

γ) 2023: 0.5 %· γ) 2023: 1.5 %·

δ) 2024: 0.5 %· δ) 2024: 2 %·

ε) 2025: 0.5 %· ε) 2025: 2 %·

στ) 2026: 0.5 % % στ) 2026: 2.5 %

Εάν ένα πρόγραμμα εγκριθεί μετά την 1η 
Ιουλίου 2021, οι προ της έγκρισης δόσεις 
καταβάλλονται κατά το έτος της έγκρισης.

Εάν ένα πρόγραμμα εγκριθεί μετά την 1η 
Ιουλίου 2021, οι προ της έγκρισης δόσεις 
καταβάλλονται κατά το έτος της έγκρισης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 6.

διαγράφεται

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε 
ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο 
δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής 
σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 26 
Δεκεμβρίου του δεύτερου ημερολογιακού 
έτους που έπεται του έτους των 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε 
ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο 
δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής 
σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 26 
Δεκεμβρίου του τρίτου ημερολογιακού 
έτους που έπεται του έτους των 
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δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 
2021 έως 2026.

δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 
2021 έως 2026.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γεωγραφική κάλυψη της υποστήριξης για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση 
και την ανάπτυξη»

Γεωγραφική κάλυψη της υποστήριξης για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη 
και ανοδική σύγκλιση»

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που 
αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 
2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 868/2014 της Επιτροπής.

1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» σ’ όλες τις περιφέρειες 
που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 
2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως 
τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 868/2014 και (ΕΕ) 2016/2066
της Επιτροπής.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση 
και την ανάπτυξη» κατανέμονται μεταξύ 

Οι πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση, 
την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη 
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των ακόλουθων τριών κατηγοριών 
περιφερειών επιπέδου NUTS 2:

και ανοδική σύγκλιση» κατανέμονται 
μεταξύ των ακόλουθων τριών κατηγοριών 
περιφερειών επιπέδου NUTS 2:

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή που διατίθενται για 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
330 624 388 630 EUR σε τιμές 2018.

Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή που διατίθενται για 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 378 097 
000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζεται η ετήσια κατανομή των 
συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη», ανά 
κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον 
κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα XXII.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, με την οποία 
ορίζεται η ετήσια κατανομή των 
συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την
κοινωνική ένταξη και ανοδική σύγκλιση», 
ανά κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον 
κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα XXII.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» και τον 
στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 

Πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την
κοινωνική ένταξη και ανοδική σύγκλιση» 
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(Interreg) και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» (Interreg)

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97,5 % των 
συνολικών πόρων (δηλ. συνολικά σε 
322 194 388 630 EUR) και κατανέμονται 
ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» ανέρχονται στο 97,5% 
των συνολικών πόρων, δηλαδή συνολικά 
σε 366 754 090 000 EUR σε σταθερές 
τιμές 2018, και κατανέμονται ως εξής:

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 61,6 % (δηλ. συνολικά 
198 621 593 157 EUR) στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες·

α) 61,6 % στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 14,3 % (δηλ. συνολικά 
45 934 516 595 EUR) στις περιφέρειες 
μετάβασης·

β) 14,3 % στις περιφέρειες 
μετάβασης·

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ



AD\1168724EL.docx 35/53 PE627.592v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 10,8 % (δηλ. συνολικά 
34 842 689 000 EUR) στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες·

γ) 10,8 % στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες·

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 12,8 % (δηλ. συνολικά 
41 348 556 877 EUR) στα κράτη μέλη που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·

δ) 12,8 % στα κράτη μέλη που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0.0,4 % (δηλ. συνολικά 
1 447 034 001 EUR) ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 
2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 
1994.

ε) 0,4 % ως πρόσθετη χρηματοδότηση 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
πράξης προσχώρησης του 1994.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2024, η Επιτροπή, στην τεχνική 
προσαρμογή της για το έτος 2025 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) [[...] (κανονισμός για το 

Το 2024, η Επιτροπή, στην τεχνική 
προσαρμογή της για το έτος 2025 
σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) [[...] (κανονισμός για το 
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ΠΔΠ)], θα επανεξετάσει τα συνολικά 
κονδύλια στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» για κάθε κράτος μέλος όσον 
αφορά την περίοδο 2025-2027.

ΠΔΠ)], θα επανεξετάσει τα συνολικά 
κονδύλια στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» για κάθε κράτος μέλος 
όσον αφορά την περίοδο 2025-2027.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό των πόρων που διατίθενται για το 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» ανέρχεται σε 
88 646 194 590 EUR.

Το ποσό των πόρων που διατίθενται για το 
ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» ανέρχεται σε 105 
686 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι από το 
σύνολο των πόρων της πολιτικής συνοχής 
που λαμβάνουν, τουλάχιστον το 27,5 % 
χρησιμοποιείται για έργα στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ +.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) 
το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ ανέρχεται 
σε 376 928 934 EUR.

Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) 
το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ ανέρχεται 
σε 424 296 054 EUR σε τιμές 2018.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 5



AD\1168724EL.docx 37/53 PE627.592v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ποσό 500 000 000 EUR από τους 
πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται 
στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία 
υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της 
Επιτροπής.

5. Ποσό 560 000 000 EUR από τους 
πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την 
κοινωνική ένταξη και ανοδική σύγκλιση» 
διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αστική 
Πρωτοβουλία υπό την άμεση ή έμμεση 
διαχείριση της Επιτροπής.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ποσό 175 000 000 EUR από τους 
πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» διατίθεται για τη διακρατική 
συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων 
λύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση.

6. Ποσό 196 000 000 EUR από τους 
πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» διατίθεται για τη 
διακρατική συνεργασία προς στήριξη 
καινοτόμων λύσεων υπό άμεση ή έμμεση 
διαχείριση.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συνολικά κονδύλια που 
διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη» και του 
στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
(Interreg) δεν είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν από τον ένα στόχο στον 
άλλο.

2. Τα συνολικά κονδύλια που 
διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την 
κοινωνική ένταξη και ανοδική σύγκλιση» 
και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» (Interreg) δεν είναι δυνατόν 
να μεταφερθούν από τον ένα στόχο στον 
άλλο.
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον 
στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και
την ανάπτυξη» στο επίπεδο κάθε 
προτεραιότητας δεν πρέπει να είναι 
υψηλότερο από:

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον 
στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» στο επίπεδο κάθε 
προτεραιότητας δεν πρέπει να είναι 
υψηλότερο από:

Τροπολογία 81

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 82

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 55 % για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

β) 60 % για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

Τροπολογία 83

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.
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
ορίζονται στο στοιχείο α) εφαρμόζονται 
και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, 
καθώς και στις περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
πληθυσμιακής συρρίκνωσης (δηλαδή 
λιγότερο από 12,5 κάτοικοι ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο σε επίπεδο NUTS 
3) και/ή διασποράς του πληθυσμού.

Τροπολογία 85

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 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί να θεσπίζει 
υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
για τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν 
καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 
[14] του εν λόγω κανονισμού.

Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί να θεσπίζει 
υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
για τις προτεραιότητες ή τα προγράμματα 
που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση 
της υλικής στέρησης σύμφωνα με το 
άρθρο [9], που υποστηρίζουν την 
απασχόληση των νέων σύμφωνα με το 
άρθρο [10], την ευρωπαϊκή εγγύηση για 
τα παιδιά σύμφωνα με το άρθρο [10α] και
καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 
[13] του εν λόγω κανονισμού.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

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 %.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Πίνακας 3 – σειρά 12 – στήλη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΕΕ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια Πόλεις, κωμοπόλεις, προάστια και 
συνδεδεμένες περιοχές της υπαίθρου

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Πίνακας 3 – σειρά 16 – στήλη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΟΕΕ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αραιοκατοικημένες περιοχές Περιοχές της υπαίθρου και
αραιοκατοικημένες περιοχές

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Πίνακας 3 – σειρά 22 – στήλη ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια Πόλεις, κωμοπόλεις, προάστια και 
συνδεδεμένες περιοχές της υπαίθρου
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Πίνακας 3 – σειρά 26 – στήλη ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αραιοκατοικημένες περιοχές Περιοχές της υπαίθρου και
αραιοκατοικημένες περιοχές

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Πίνακας 3 – σειρά 32 – στήλη ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια Πόλεις, κωμοπόλεις, προάστια και 
συνδεδεμένες περιοχές της υπαίθρου

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Πίνακας 3 – σειρά 36 – στήλη ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αραιοκατοικημένες περιοχές Περιοχές της υπαίθρου και
αραιοκατοικημένες περιοχές

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙII – Πίνακας – σειρά 6 – στήλη 2: Κριτήρια πλήρωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή της UNCRPD, το οποίο 
περιλαμβάνει:

Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή της UNCRPD, το οποίο 
περιλαμβάνει:

1. Στόχους με μετρήσιμα ορόσημα, 
συλλογή δεδομένων και μηχανισμό 

1. Στόχους με μετρήσιμα ορόσημα, 
συλλογή δεδομένων και μηχανισμό



PE627.592v03-00 42/53 AD\1168724EL.docx

EL

παρακολούθησης. παρακολούθησης.

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η 
πολιτική, η νομοθεσία και τα πρότυπα 
προσβασιμότητας αντανακλώνται δεόντως 
στην προετοιμασία και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων.

2. Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η 
πολιτική, η νομοθεσία και τα πρότυπα 
προσβασιμότητας αντανακλώνται δεόντως 
στην προετοιμασία και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων και περιλαμβάνονται στα 
κριτήρια επιλογής και τις υποχρεώσεις 
των έργων.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.2.1 – στήλη 2: Ειδικός στόχος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2.1 Βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της συνάφειας
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας·

4.2.1 Βελτίωση της ποιότητας, της 
συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 
διευκολυνθεί η μετάβαση μεταξύ 
εκπαίδευσης και εργασίας·

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.2.2 – στήλη 2: Ειδικός στόχος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.2.2 Προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης για όλους, μεταξύ άλλων 
με τη διευκόλυνση των αλλαγών 
σταδιοδρομίας και την προώθηση της 
επαγγελματικής κινητικότητας·

4.2.2 Προώθηση της διά βίου μάθησης, 
καθώς και της άτυπης και μη τυπικής 
μάθησης, των ευέλικτων δυνατοτήτων 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και 
επανεκπαίδευσης για όλους, μεταξύ άλλων 
με τη διευκόλυνση των αλλαγών 
σταδιοδρομίας και την προώθηση της 
επαγγελματικής κινητικότητας·

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.2 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο 
πρόσφορο όρο – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τεκμηριωμένα συστήματα 
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, 
καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης 
των αποφοίτων και υπηρεσίες ποιοτικής 
και αποτελεσματικής καθοδήγησης για 
εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας

1. Τεκμηριωμένα συστήματα 
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, 
καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης 
και υπηρεσίες ποιοτικής και 
αποτελεσματικής καθοδήγησης για 
εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων 
με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.2 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο 
πρόσφορο όρο – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέτρα για τη διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής 
σε ποιοτική, συναφή και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση 
και της ολοκλήρωσής της, καθώς και της 
απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2. Μέτρα για τη διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης και της συμμετοχής 
σε ποιοτική, οικονομικά προσιτή, συναφή, 
χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση και κατάρτιση και της 
ολοκλήρωσής της, καθώς και της 
απόκτησης βασικών ικανοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.2 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο 
πρόσφορο όρο – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μηχανισμό συντονισμού σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, και σαφή ανάθεση 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των σχετικών 
εθνικών και/ή περιφερειακών φορέων

3. Μηχανισμό συντονισμού σε όλα τα 
επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και των παρόχων μη τυπικής 
και άτυπης εκπαίδευσης, και σαφή 
ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
σχετικών εθνικών και/ή περιφερειακών 
φορέων
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Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρά 4.3 – στήλη 4 – Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο πρόσφορο 
όρο – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέτρα για τη μετάβαση από την 
ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας·

3. Μέτρα για τη μετάβαση από την 
ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας, με βάση μια 
εθνική στρατηγική αποϊδρυματοποίησης 
και ένα σχέδιο δράσης·

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.3 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο 
πρόσφορο όρο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και τη 
μείωση της φτώχειας, το οποίο 
περιλαμβάνει:

Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής και σχέδιο δράσης για την 
κοινωνική ένταξη και τη μείωση της 
φτώχειας, το οποίο περιλαμβάνει:

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.3 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο 
πρόσφορο όρο – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέτρα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του διαχωρισμού σε όλους 
τους τομείς, μεταξύ άλλων με την παροχή 
επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, αγορών 
εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες για τα 
ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταναστών

2. Μέτρα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του διαχωρισμού σε όλους 
τους τομείς, μεταξύ άλλων με την παροχή 
επαρκούς εισοδηματικής στήριξης και 
προστασίας κοινωνικής ασφάλισης, 
αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και 
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες για τα 
ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
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των πολιτών τρίτων χωρών

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.3 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο 
πρόσφορο όρο – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέτρα για τη μετάβαση από την 
ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε 
επίπεδο τοπικής κοινότητας

3. Μέτρα για τη μετάβαση από την 
ιδρυματική περίθαλψη στη φροντίδα σε 
επίπεδο οικογένειας και τοπικής 
κοινότητας

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.3.2 – στήλη 2: Ειδικός στόχος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3.2 Προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά·

4.3.2 προώθηση της 
κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 
υπηκόων τρίτων χωρών και των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι 
Ρομά·

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – σειρά 4.4 – στήλη 4: Κριτήρια πλήρωσης για τον αναγκαίο 
πρόσφορο όρο – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μέτρα για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας, 
της προσβασιμότητας και του προσιτού 
κόστους των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπόδειγμα για τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ (Στόχος 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη»), το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής 
και το ΕΤΘΑ – άρθρο 16 παράγραφος 3

Υπόδειγμα για τα προγράμματα που 
υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ (Στόχος 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση»), το ΕΚΤ+, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ – άρθρο 16 
παράγραφος 3

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον στόχο για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη:

Στόχος «Επενδύσεις για την απασχόληση,
την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη 
και ανοδική σύγκλιση»:

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2 – Πίνακας 1T – Δομή προγράμματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ID Τίτλος [300] ΤΒ Βάση για τον 
υπολογισμό

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας που 
υποστηρίζεται

Ειδικός στόχος 
που έχει επιλεγεί

1 Προτεραιότητα 1 Όχι ΕΤΠΑ Περισσότερο ΕΣ 1

Μετάβαση

Λιγότερο 
αναπτυγμένες

ΕΣ 2

Εξόχως απόκεντρες 
και 
αραιοκατοικημένες

Περισσότερο ΕΣ 3

2 Προτεραιότητα 2 Όχι ΕΚΤ+ Περισσότερο ΕΣ 4

Μετάβαση

Λιγότερο 
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αναπτυγμένες ΕΣ 5

Εξόχως απόκεντρες

3 Προτεραιότητα 3 Όχι ΤΣ Α/Α

3 Προτεραιότητα «Τεχνική 
βοήθεια»

Ναι Α/Α

.. Ειδική προτεραιότητα 
«Απασχόληση των νέων»

Όχι ΕΚΤ+

.. Ειδική προτεραιότητα «Ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις»

Όχι ΕΚΤ+

.. Ειδική προτεραιότητα 
«Καινοτόμες δράσεις»

Όχι ΕΚΤ+ ΕΣ 8

Ειδική προτεραιότητα «Υλικές 
στερήσεις»

Όχι ΕΚΤ+ ΕΣ 9

Τροπολογία

ID Τίτλος [300] ΤΒ Βάση για τον 
υπολογισμό

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας που 
υποστηρίζεται

Ειδικός στόχος 
που έχει επιλεγεί

1 Προτεραιότητα 1 Όχι ΕΤΠΑ Περισσότερο ΕΣ 1

Μετάβαση

Λιγότερο 
αναπτυγμένες

ΕΣ 2

Εξόχως απόκεντρες 
και 
αραιοκατοικημένες

Περισσότερο ΕΣ 3

2 Προτεραιότητα 2 Όχι ΕΚΤ+ Περισσότερο ΕΣ 4

Μετάβαση

Λιγότερο 
αναπτυγμένες

ΕΣ 5

Εξόχως απόκεντρες

3 Προτεραιότητα 3 Όχι ΤΣ Α/Α

3 Προτεραιότητα «Τεχνική 
βοήθεια»

Ναι Α/Α

.. Ειδική προτεραιότητα 
«Απασχόληση των νέων»

Όχι ΕΚΤ+

Ειδική προτεραιότητα 
«Εγγύηση για τα παιδιά»

Όχι ΕΚΤ+

.. Ειδική προτεραιότητα «Ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις»

Όχι ΕΚΤ+

.. Ειδική προτεραιότητα 
«Καινοτόμες δράσεις»

Όχι ΕΚΤ+ ΕΣ 8

Ειδική προτεραιότητα «Υλικές 
στερήσεις»

Όχι ΕΚΤ+ ΕΣ 9
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Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2.1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά μια σχετική ειδική σύσταση ανά χώρα

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων

Τροπολογία

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά μια σχετική ειδική σύσταση ανά χώρα

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την απασχόληση των νέων

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την εγγύηση για τα παιδιά

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά καινοτόμες δράσεις

Η προτεραιότητα αυτή αφορά ειδικά την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2 – παράγραφος 3  – σημείο 2.1– σημείο  2.1.1 – εισαγωγικό 
μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.1. Ειδικός στόχος54 (στόχος 
«Απασχόληση και ανάπτυξη») ή Τομέας 
στήριξης (ΕΤΘΑ) – επαναλαμβάνεται για 
κάθε επιλεγέντα ειδικό στόχο ή τομέα 
στήριξης, για προτεραιότητες εκτός της 
τεχνικής βοήθειας

2.1.1. Ειδικός στόχος54 (στόχος 
«Επενδύσεις για την απασχόληση, την
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση») ή Τομέας στήριξης 
(ΕΤΘΑ) – επαναλαμβάνεται για κάθε 
επιλεγέντα ειδικό στόχο ή τομέα στήριξης, 
για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής 
βοήθειας

__________________ __________________

54 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που 
καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού 
ΕΚΤ+.

54 Εκτός από έναν ειδικό στόχο που 
καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού 
ΕΚΤ+.
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Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 3 – πίνακας 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κατηγορία 
περιφερειών

Σκέλος 
1

Σκέλος 2 Σκέλος 3 Σκέλος 4 Σκέλος 5 Ποσό

α) β) γ) δ) ε) (στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
αναπτυγμένες

Λιγότερο 
αναπτυγμένες

Μετάβαση

Εξόχως 
απόκεντρες και 
βόρειες 
αραιοκατοικημένες

ΕΚΤ+ Περισσότερο 
αναπτυγμένες

Λιγότερο 
αναπτυγμένες

Μετάβαση

Εξόχως 
απόκεντρες

ΤΣ

ΕΤΘΑ

Σύνολο

Τροπολογία

Κατηγορία 
περιφερειών

Σκέλος 
1

Σκέλος 
2

Σκέλος 
3

Σκέλος 
4

Σκέλος 
5

Ποσό

α) β) γ) δ) ε) (στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
αναπτυγμένες

Λιγότερο 
αναπτυγμένες

Μετάβαση

Εξόχως 
απόκεντρες και 
βόρειες 
αραιοκατοικημένες

ΤΣ
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ΕΤΘΑ

Σύνολο

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον στόχο για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη:

Στόχος «Επενδύσεις για την απασχόληση,
την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη 
και ανοδική σύγκλιση»:

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XXIV – υπότιτλος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» – άρθρο 102 παράγραφος 2 
στοιχείο α)

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις για την απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» – άρθρο 102 
παράγραφος 2 στοιχείο α)

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XXIV – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για 
περιφέρειες μετάβασης που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» – άρθρο 102 παράγραφος 2 
στοιχείο β)

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για 
περιφέρειες μετάβασης που είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» – άρθρο 102 
παράγραφος 2 στοιχείο β)
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Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XXIV – υπότιτλος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και
την ανάπτυξη» – άρθρο 102 παράγραφος 2 
στοιχείο γ)

Μεθοδολογία κατανομής πόρων για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση,
την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη 
και ανοδική σύγκλιση» – άρθρο 102 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΧΙI – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Για όλες τις περιφέρειες που είχαν 
ταξινομηθεί ως λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, αλλά το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων 
υπερβαίνει το 75 % του μέσου όρου της 
ΕΕ-27, το ελάχιστο ετήσιο επίπεδο 
στήριξης στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» θα αντιστοιχεί στο 60 % της 
προηγούμενης ενδεικτικής μέσης ετήσιας 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», το οποίο υπολογίζεται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.

14. Για όλες τις περιφέρειες που είχαν 
ταξινομηθεί ως λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, αλλά το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων 
υπερβαίνει το 75 % του μέσου όρου της 
ΕΕ-27, το ελάχιστο ετήσιο επίπεδο 
στήριξης στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην απασχόληση, την 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη και 
ανοδική σύγκλιση» θα αντιστοιχεί στο 
60 % της προηγούμενης ενδεικτικής μέσης 
ετήσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση», το οποίο υπολογίζεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.
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