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Τροπολογία  1 

Mireille D'Ornano 

 

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. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. fr 

 

Τροπολογία  2 

Mireille D'Ornano 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και 

οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες 

θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα 

και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει 

του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του 

άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 

πράξης προσχώρησης του 1994. 

(4) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, 

που είναι ιδιαίτερα μειονεκτικές, 

λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής 

τους θέσης, και που πλήττονται από όλο 

και συχνότερες φυσικές καταστροφές, 

καθώς και οι βόρειες αραιοκατοικημένες 

περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από 

ειδικά μέτρα και από πρόσθετη 

χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 

της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης 

προσχώρησης του 1994. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  3 

Mireille D'Ornano 

 

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 

(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 

καλούνται 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 
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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 

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. 

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, με αυτές τις διακρίσεις να 

διαπιστώνονται επί αποδεδειγμένων ή 

υποτιθέμενων διαφορών. 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, 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. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  4 

Davor Škrlec 

 

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 

(5) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στα 

άρθρα 10 έως 11 της ΣΛΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
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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 

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. 

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 

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 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. 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Όταν προβλέπεται προθεσμία να 

προβεί η Επιτροπή σε κάποια ενέργεια 

προς τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει 

να λάβει υπόψη της όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες και έγγραφα με έγκαιρο και 

αποτελεσματικό τρόπο. Στις περιπτώσεις 

που τα υποβληθέντα από τα κράτη μέλη 

στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού και των ειδικών για 

κάθε Ταμείο κανονισμών, γεγονός που δεν 

επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει 

δράση βάσει ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης, η προθεσμία θα πρέπει να 

αναστέλλεται έως ότου τα κράτη μέλη 

συμμορφωθούν με τις κανονιστικές 

απαιτήσεις. 

(7) Όταν προβλέπεται προθεσμία να 

προβεί η Επιτροπή σε κάποια ενέργεια 

προς τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει 

να λάβει υπόψη της όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες και έγγραφα με έγκαιρο και 

αποτελεσματικό τρόπο. Στις περιπτώσεις 

που τα υποβληθέντα από τα κράτη μέλη 

στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού και των ειδικών για 

κάθε Ταμείο κανονισμών, γεγονός που δεν 

επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει 

δράση βάσει ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης, η προθεσμία θα πρέπει να 

αναστέλλεται έως ότου τα κράτη μέλη 

είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις 

κανονιστικές απαιτήσεις. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  6 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Προκειμένου να συμβάλουν στις 

προτεραιότητες της Ένωσης, τα Ταμεία θα 

πρέπει να εστιάσουν τη στήριξή τους σε 

περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής 

σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε Ταμείο 

αποστολές βάσει των στόχων τους που 

απορρέουν από τη Συνθήκη. Οι στόχοι 

πολιτικής για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το 

ΜΔΣΘ θα πρέπει να καθορίζονται στους 

αντίστοιχους ειδικούς για κάθε Ταμείο 

κανονισμούς. 

(8) Προκειμένου να συμβάλουν στις 

προτεραιότητες της Ένωσης και να 

καταστήσουν δυνατή μία δίκαιη και 

αποτελεσματική δράση, τα Ταμεία θα 

πρέπει να εστιάσουν τη στήριξή τους σε 

περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής 

σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε Ταμείο 

αποστολές βάσει των στόχων τους που 

απορρέουν από τη Συνθήκη. Οι στόχοι 

πολιτικής για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το 

ΜΔΣΘ θα πρέπει να καθορίζονται στους 
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αντίστοιχους ειδικούς για κάθε Ταμείο 

κανονισμούς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  7 

Davor Škrlec 

 

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 και να συμβάλουν στη 

χρηματοδότηση των απαραίτητων 

δράσεων που θα αναληφθούν σε 

ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο για 

την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της 

Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 

του Παρισιού, καθώς και της δέσμευσής 

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 τουλάχιστον το 30 % των δαπανών 

του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα 

κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών 

στόχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki 

 

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 

(9) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 

σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
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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. 

Ένωσης και τους στόχους της σε σχέση 

με το κλίμα 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 30 % των δαπανών του 

συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα 

κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών 

στόχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Σύμφωνα με τις συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι 

μηχανισμοί για την ενσωμάτωση 

κλιματικών πτυχών και οι μηχανισμοί 

ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην 

αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να κάνουν 

διάκριση μεταξύ μετριασμού και 

προσαρμογής, και να υλοποιούνται εκ 

των προτέρων μέσω όλων των 

διαδικασιών προγραμματισμού και 

σχεδιασμού, αντί απλώς να αποτελούν 

αντικείμενο εκ των υστέρων 

καταγραφών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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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 

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. 

(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 υποβληθούν μαζί με τα ετήσια 

εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως 

μέσο περιγραφής και συντονισμού των 

επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 

πρέπει να στηριχθούν με εθνική και 

ενωσιακή χρηματοδότηση, και μέσο 

αποφυγής οποιασδήποτε αντίφασης με 

τις προτεραιότητες της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων 

της Ένωσης για την εφαρμογή της 

συμφωνίας του Παρισιού. 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki 

 

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 

(12) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 

της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 

πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
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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 

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. 

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 

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 για να 

καταργηθούν σταδιακά οι επιζήμιες για 

το περιβάλλον επιδοτήσεις 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Davor Škrlec 

 

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 

(14) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αποδείξουν με ποιον τρόπο λαμβάνουν 

υπόψη τους, στα προγράμματά τους, ιδίως 

όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες 

που αφορούν επενδύσεις χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το 

περιεχόμενο του ολοκληρωμένου εθνικού 

τους σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα 

(NECP), 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. Κατά τη 
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λόγω σχέδια. διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 

2021-2027, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρουσιάζουν τακτικά στην επιτροπή 

παρακολούθησης και στην Επιτροπή την 

πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των 

προγραμμάτων που σχετίζονται με τα 

εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και 

το κλίμα (NECP). Στη διάρκεια μιας 

ενδιάμεσης επανεξέτασης, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσουν 

την ανάγκη για τροποποιήσεις του 

προγράμματος για την αντιμετώπιση 

πιθανών κενών εφαρμογής και την 

ενίσχυση της συμβολής των Ταμείων 

στην υλοποίηση των πολιτικών και των 

μέτρων που προβλέπονται στο εθνικό 

τους σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. 

__________________ __________________ 

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)]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Mireille D'Ornano 

 

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 

(15) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η 

οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος 

μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό 

έγγραφο που θα διέπει τις 
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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. 

διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής 

και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με 

τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να 

μειωθεί διοικητική επιβάρυνση, η οποία 

είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλή, 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. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  14 

Mireille D'Ornano 

 

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 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που 

εφαρμόστηκαν, 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 
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ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να 

οδηγήσει σε τροποποιήσεις των 

χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 

2025, 2026 και 2027. 

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 

2025, 2026 και 2027. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  15 

Davor Škrlec 

 

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 

2025, 2026 και 2027. 

(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, συμπεριλαμβανομένης 

της έκθεσης για την κατάσταση της 

Ενεργειακής Ένωσης για το ίδιο έτος. 

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 

2025, 2026 και 2027. 
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Τροπολογία  16 

Davor Škrlec 

 

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 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Mireille D'Ornano 
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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 

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. 

(20) Θα πρέπει να βελτιωθούν 

περαιτέρω οι μηχανισμοί που 

διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των 

ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης και 

της οικονομικής διακυβέρνησης της 

Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να 

υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο να 

εξετάσει την αναστολή μέρους ή του 

συνόλου 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. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  18 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν 

κοινές απαιτήσεις όσον αφορά το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση 

(21) Για προφανείς λόγους 

αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης, 

είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινές 

απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο 
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του κάθε Ταμείου. Οι εν λόγω κοινές 

απαιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν με 

ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Ο 

κανονισμός (ΕΕ) [XXX] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15(«κανονισμός ΕΕΣ») θα 

πρέπει να ορίζει ειδικές διατάξεις σχετικά 

με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στο 

πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία» (Interreg). 

των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη 

την ιδιαίτερη φύση του κάθε Ταμείου. Οι 

εν λόγω κοινές απαιτήσεις μπορούν να 

συμπληρωθούν με ειδικούς κανόνες για 

κάθε Ταμείο. Ο κανονισμός (ΕΕ) [XXX] 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15(«κανονισμός ΕΕΣ») θα 

πρέπει να ορίζει ειδικές διατάξεις σχετικά 

με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στο 

πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία» (Interreg). 

__________________ __________________ 

15Κανονισμός (ΕΕ) [...] για τις ειδικές 

διατάξεις που διέπουν τον στόχο 

«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 

(Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς 

εξωτερικής χρηματοδότησης [ΕΕ L […] 

της […], σ. […]]. 

15Κανονισμός (ΕΕ) [...] για τις ειδικές 

διατάξεις που διέπουν τον στόχο 

«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 

(Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς 

εξωτερικής χρηματοδότησης [ΕΕ L […] 

της […], σ. […]]. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  19 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για την ενίσχυση της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 

εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη 

μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι 

ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 

(«ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

(«ΤΑΠΤΚ») ή κάθε άλλο εδαφικό 

εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής 

«μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», 

που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που 

σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για 

το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε 

περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές 

(23) Για την ενίσχυση της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 

εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη 

μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι 

ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις 

(«ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

(«ΤΑΠΤΚ») ή κάθε άλλο εδαφικό 

εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής 

«μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», 

που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που 

σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για 

επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για 

το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε 

περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές 
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στρατηγικές. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ 

και των εδαφικών εργαλείων που 

σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει 

να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για 

το περιεχόμενο των εδαφικών 

στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές 

στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν και να 

εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών 

αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να 

διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών 

αρμόδιων αρχών ή φορέων στην 

υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν 

λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνοι για την επιλογή των πράξεων 

που θα χρηματοδοτηθούν, ή να 

συμμετέχουν στην εν λόγω επιλογή. 

στρατηγικές. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ 

και των εδαφικών εργαλείων που 

σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει 

να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για 

το περιεχόμενο των εδαφικών 

στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές 

στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν και να 

εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών 

αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να 

διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών 

αρμόδιων αρχών ή φορέων στην 

υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν 

λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνοι, μεταξύ άλλων, για την επιλογή 

των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Για την καλύτερη κινητοποίηση 

του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι 

ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η 

τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και 

δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και 

θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές 

αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές 

ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η 

καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η 

στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη 

χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι 

τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν 

τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, 

ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί 

(24) Για την καλύτερη κινητοποίηση 

του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι 

ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η 

τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 

τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και 

δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και 

θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές 

αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές 

ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η 

καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η 

στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη 

χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι 

τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν 

τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, 

ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί 
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η συντονισμένη στήριξη από διάφορα 

Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ 

και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, 

θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση 

της προσέγγισης ενός «επικεφαλής 

ταμείου». 

η συντονισμένη στήριξη από διάφορα 

Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ 

και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, 

θα μπορούσε να εξεταστεί η χρήση της 

προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου». 

Or. fr 

 

Τροπολογία  21 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για να μειωθεί η διοικητική 

επιβάρυνση, η τεχνική βοήθεια με 

πρωτοβουλία κράτους μέλους θα πρέπει να 

υλοποιείται μέσω κατ’ αποκοπή 

συντελεστή βάσει της προόδου κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω 

τεχνική βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί 

με στοχοθετημένα μέτρα δημιουργίας 

διοικητικών ικανοτήτων με τη χρήση 

μεθόδων επιστροφής που δεν συνδέονται 

με δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, 

καθώς και οι αντίστοιχες ενωσιακές 

πληρωμές μπορούν να συμφωνηθούν σε 

έναν οδικό χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν 

σε πληρωμές για αποτελέσματα στην 

πράξη. 

(25) Για να μειωθεί η διοικητική 

επιβάρυνση, η οποία είναι ήδη ιδιαίτερα 

βαριά, η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία 

κράτους μέλους θα πρέπει να υλοποιείται 

μέσω κατ’ αποκοπή συντελεστή βάσει της 

προόδου κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος. Η εν λόγω τεχνική βοήθεια 

μπορεί να συμπληρωθεί με στοχοθετημένα 

μέτρα δημιουργίας διοικητικών 

ικανοτήτων με τη χρήση μεθόδων 

επιστροφής που δεν συνδέονται με 

δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, καθώς 

και οι αντίστοιχες ενωσιακές πληρωμές 

μπορούν να συμφωνηθούν σε έναν οδικό 

χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν σε 

πληρωμές για αποτελέσματα στην πράξη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Για να βελτιστοποιηθεί η (36) Για να βελτιστοποιηθεί η 
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αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει 

να διασφαλιστούν συνέργειες με το 

πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη 

δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα 

στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα 

έργα στρατηγικής σημασίας του 

προγράμματος LIFE. 

αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει 

να διασφαλιστούν συνέργειες με το 

πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη 

δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα 

στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα 

έργα στρατηγικής σημασίας του 

προγράμματος LIFE. Η Ένωση θα πρέπει 

να εξασφαλίσει ότι η υποστήριξη που 

παρέχεται από το πρόγραμμα LIFE 

συνάδει με τις πολιτικές και τις 

προτεραιότητες της Ένωσης και 

συμπληρώνει τα υπόλοιπα 

χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ενώ 

εξασφαλίζει παράλληλα την εφαρμογή 

μέτρων απλοποίησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Για να βελτιστοποιηθεί η 

αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει 

να διασφαλιστούν συνέργειες με το 

πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη 

δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα 

στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα 

έργα στρατηγικής σημασίας του 

προγράμματος LIFE. 

(36) Για να βελτιστοποιηθεί η 

αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει 

να διασφαλιστούν αφενός συνέργειες με το 

πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη 

δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα 

στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα 

έργα στρατηγικής σημασίας του 

προγράμματος LIFE, και αφετέρου 

συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία και 

μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. it 

Τροπολογία  24 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Για να βελτιστοποιηθεί η 

αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει 

να διασφαλιστούν συνέργειες με το 

πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη 

δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα 

στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα 

έργα στρατηγικής σημασίας του 

προγράμματος LIFE. 

(36) Για να βελτιστοποιηθεί η 

αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

περιβαλλοντικών επενδύσεων, καθώς και 

για να επιτευχθούν κυρίως οι στόχοι για 

το κλίμα, θα πρέπει να διασφαλιστούν 

συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE για το 

περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, 

ιδίως μέσα από τα στρατηγικά 

ολοκληρωμένα έργα και τα έργα 

στρατηγικής σημασίας του προγράμματος 

LIFE. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (36α) Η επιτυχία των στρατηγικά 

ολοκληρωμένων έργων εξαρτάται από τη 

στενή συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους 

ενδιαφερόμενους μη κρατικούς 

παράγοντες. Θα πρέπει επομένως να 

εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας 

και της δημοσιοποίησης των αποφάσεων 

που αφορούν την ανάπτυξη, την 

υλοποίηση, την αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση των έργων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 

υποστηρίζουν δραστηριότητες 

αναχρηματοδότησης, όπως η 

αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών 

δανειοδότησης ή άλλων μορφών 

χρηματοδότησης για επενδύσεις οι οποίες 

έχουν ήδη περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί 

πλήρως κατά την ημερομηνία της 

επενδυτικής απόφασης, αλλά για να 

υποστηρίζουν κάθε είδους νέες επενδύσεις 

σύμφωνα με τους υποκείμενους στόχους 

πολιτικής. 

(41) Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα 

πρέπει σε καμία περίπτωση να 

χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν 

δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, όπως 

η αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών 

δανειοδότησης ή άλλων μορφών 

χρηματοδότησης για επενδύσεις οι οποίες 

έχουν ήδη περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί 

πλήρως κατά την ημερομηνία της 

επενδυτικής απόφασης, αλλά για να 

υποστηρίζουν κάθε είδους νέες επενδύσεις 

σύμφωνα με τους υποκείμενους στόχους 

πολιτικής. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  27 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 44 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη 

σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις 

τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες 

συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν 

σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές 

υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων 

για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών 

των στοχευμένων περιφερειών. 

(44) Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη 

σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις 

κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες 

συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν 

σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές 

υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων 

για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών 

των στοχευμένων περιφερειών. Ο στόχος 

αυτός απαιτεί κάποια ευελιξία στην 

εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις. 

Or. fr 
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Τροπολογία  28 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Προκειμένου να επισπευστεί η 

έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, θα 

πρέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά των 

ρυθμίσεων εφαρμογής από την 

προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. 

Η χρήση του μηχανογραφημένου 

συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για 

την προηγούμενη περίοδο 

προγραμματισμού θα πρέπει να 

διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες 

προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας 

τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη. 

(46) Προκειμένου να επισπευστεί η 

υλοποίηση του προγράμματος, θα πρέπει 

να διευκολυνθεί η μεταφορά των 

ρυθμίσεων εφαρμογής από την 

προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. 

Η χρήση του μηχανογραφημένου 

συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για 

την προηγούμενη περίοδο 

προγραμματισμού θα πρέπει να 

διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες 

προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας 

τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  29 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Θα πρέπει να είναι δυνατή η 

μείωση των επαληθεύσεων και των 

απαιτήσεων ελέγχου όταν υπάρχει 

διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα 

λειτούργησε αποτελεσματικά τα τελευταία 

δύο συναπτά έτη, δεδομένου ότι αυτό 

αποδεικνύει ότι τα Ταμεία εκτελούνται 

αποτελεσματικά και αποδοτικά επί 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

(52) Θα πρέπει να είναι δυνατή η 

μείωση των επαληθεύσεων και των 

απαιτήσεων ελέγχου όταν υπάρχει 

διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα 

λειτούργησε αποτελεσματικά τα τελευταία 

δύο συναπτά έτη, δεδομένου ότι αυτό 

αποδεικνύει ότι τα Ταμεία εκτελούνται 

αποτελεσματικά και αποδοτικά επί 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα, με 

σκοπό τη μείωση της διοικητικής 

επιβάρυνσης που βαρύνει της αρχές 

ελέγχου. 

Or. fr 
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Τροπολογία  30 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Για να μειωθεί ο διοικητικός 

φόρτος για τα κράτη μέλη, καθώς και για 

την Επιτροπή, θα πρέπει να καθοριστεί 

ένα υποχρεωτικό χρονοδιάγραμμα 
τριμηνιαίων αιτήσεων πληρωμής. Οι 

πληρωμές της Επιτροπής θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε 

παρακράτηση 10 % μέχρι την πληρωμή 

του ετήσιου υπολοίπου των λογαριασμών 

όταν η Επιτροπή είναι σε θέση να 

συμπεράνει ότι οι λογαριασμοί είναι 

πλήρεις, ακριβείς και αληθείς. 

(55) Για να μειωθεί ο διοικητικός 

φόρτος για τα κράτη μέλη, καθώς και για 

την Επιτροπή, θα μπορούσε να εξεταστεί ο 

καθορισμός ενός υποχρεωτικού 

χρονοδιαγράμματος τριμηνιαίων αιτήσεων 

πληρωμής. Οι πληρωμές της Επιτροπής θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται 

σε παρακράτηση 10 % μέχρι την πληρωμή 

του ετήσιου υπολοίπου των λογαριασμών 

όταν η Επιτροπή είναι σε θέση να 

συμπεράνει ότι οι λογαριασμοί είναι 

πλήρεις, ακριβείς και αληθείς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  31 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 57 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(57) Για τη διασφάλιση των 

οικονομικών συμφερόντων και του 

προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να 

θεσπιστούν και να εφαρμοστούν 

αναλογικά μέτρα στο επίπεδο των κρατών 

μελών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτει τις 

προθεσμίες πληρωμών, να αναστέλλει τις 

ενδιάμεσες πληρωμές και να εφαρμόζει 

δημοσιονομικές διορθώσεις όταν 

πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί την αρχή 

της αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη 

τη φύση, τη σοβαρότητα και τη συχνότητα 

των παρατυπιών και τις δημοσιονομικές 

επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό της 

(57) Για τη διασφάλιση των 

οικονομικών συμφερόντων και του 

προϋπολογισμού της Ένωσης και για την 

εξασφάλιση μιας ελεγχόμενης δαπάνης 

των δημόσιων οικονομικών, θα πρέπει να 

θεσπιστούν και να εφαρμοστούν 

αναλογικά μέτρα στο επίπεδο των κρατών 

μελών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτει τις 

προθεσμίες πληρωμών, να αναστέλλει τις 

ενδιάμεσες πληρωμές και να εφαρμόζει 

δημοσιονομικές διορθώσεις όταν 

πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί την αρχή 

της αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη 

τη φύση, τη σοβαρότητα και τη συχνότητα 
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Ένωσης. των παρατυπιών και τις δημοσιονομικές 

επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  32 

Mireille D'Ornano 

 

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 και σαφή 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. 

__________________ __________________ 

23Κανονισμός (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). 

23Κανονισμός (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). 

24Κανονισμός (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). 

24Κανονισμός (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). 

Or. fr 
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Τροπολογία  33 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 65 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(65) Για να διασφαλιστεί η σωστή 

κατανομή σε κατηγορίες περιφερειών, 

καταρχήν, το σύνολο των κονδυλίων που 

διατίθενται στα κράτη μέλη σε σχέση με 

τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις 

περιφέρειες μετάβασης και τις 

περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν 

θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμο μεταξύ 

των κατηγοριών. Ωστόσο, για να 

καλυφθούν οι ανάγκες ενός κράτους 

μέλους όσον αφορά την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προκλήσεων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

ζητούν μεταφορά από τα κονδύλιά τους για 

τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

ή για τις περιφέρειες μετάβασης προς τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και θα 

πρέπει να δικαιολογούν την επιλογή αυτή. 

Προκειμένου να εξασφαλίζονται επαρκείς 

οικονομικοί πόροι για τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, θα πρέπει να 

καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για 

μεταφορές προς πιο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες ή περιφέρειες μετάβασης. Η 

δυνατότητα μεταφοράς των πόρων μεταξύ 

στόχων δεν θα πρέπει να είναι δυνατή. 

(65) Για να διασφαλιστεί η σωστή 

κατανομή σε κατηγορίες περιφερειών, 

καταρχήν, το σύνολο των κονδυλίων που 

διατίθενται στα κράτη μέλη σε σχέση με 

τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις 

περιφέρειες μετάβασης και τις 

περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν 

θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμο μεταξύ 

των κατηγοριών. Ωστόσο, για να 

καλυφθούν οι ανάγκες ενός κράτους 

μέλους όσον αφορά την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προκλήσεων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

μπορούν να ωφελούνται από μια κάποια 

ευελιξία και, ως εκ τούτου, να ζητούν 

μεταφορά από τα κονδύλιά τους για τις 

περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή 

για τις περιφέρειες μετάβασης προς τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και θα 

πρέπει να δικαιολογούν την επιλογή αυτή. 

Προκειμένου να εξασφαλίζονται επαρκείς 

οικονομικοί πόροι για τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, θα πρέπει να 

καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για 

μεταφορές προς πιο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες ή περιφέρειες μετάβασης. Η 

δυνατότητα μεταφοράς των πόρων μεταξύ 

στόχων δεν θα πρέπει να είναι δυνατή. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 66 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Στο πλαίσιο των μοναδικών και 

ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της 

Ιρλανδίας και με προοπτική την 

υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-

Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της 

Μεγάλης Παρασκευής, το νέο πρόγραμμα 

διασυνοριακής συνεργασίας «PEACE 

PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση 

το έργο των προηγούμενων 

προγραμμάτων, Peace και Interreg, μεταξύ 

των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας 

και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το εν λόγω 

πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της 

πρακτικής του σημασίας, θα πρέπει να 

υποστηριχθεί με ειδικά κονδύλια για τη 

συνέχιση της στήριξης για τις δράσεις 

ειρήνης και συμφιλίωσης και θα πρέπει 

επίσης να διατεθεί για το πρόγραμμα το 

κατάλληλο μερίδιο των ιρλανδικών 

κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 

«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 

(Interreg)». 

(66) Στο πλαίσιο των μοναδικών και 

ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της 

Ιρλανδίας και με προοπτική την 

υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-

Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της 

Μεγάλης Παρασκευής πέρα από το Brexit 

και το κλίμα αβεβαιότητας που 

δημιουργεί, το νέο πρόγραμμα 

διασυνοριακής συνεργασίας «PEACE 

PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση 

το έργο των προηγούμενων 

προγραμμάτων, Peace και Interreg, μεταξύ 

των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας 

και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το εν λόγω 

πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της 

πρακτικής του σημασίας, θα πρέπει να 

υποστηριχθεί με ειδικά κονδύλια για τη 

συνέχιση της στήριξης για τις δράσεις 

ειρήνης και συμφιλίωσης και θα πρέπει 

επίσης να διατεθεί για το πρόγραμμα το 

κατάλληλο μερίδιο των ιρλανδικών 

κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 

«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 

(Interreg)». 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

ΣΛΕΕ, για τον καθορισμό των κριτηρίων 

για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων 

παρατυπίας που θα πρέπει να 

αναφέρονται, τον ορισμό των μοναδιαίων 

δαπανών, των κατ’ αποκοπή ποσών, των 

κατ’ αποκοπή συντελεστών και της 

διαγράφεται 
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χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα 

έξοδα που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, 

καθώς και τον καθορισμό 

τυποποιημένων, έτοιμων προς χρήση 

μεθοδολογιών δειγματοληψίας. 

Or. fr 

Τροπολογία  36 

Davor Škrlec 

 

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». 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Davor Škrlec 

 

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 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) μια πιο πράσινη Ευρώπη με 

χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 

καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων 

και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής 

οικονομίας, της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης των κινδύνων· 

β) μια πιο πράσινη Ευρώπη με 

μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 

καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων 

και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής 

οικονομίας, της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης των κινδύνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Davor Škrlec 

 

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 κινητικότητας 

μηδενικών εκπομπών και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι εξαρτώμενες από τον άνθρακα 

περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τη 

μετάβαση των θέσεων απασχόλησης 

λόγω της απαραίτητης διαρθρωτικής 

μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα έχουν πρόσβαση σε 

επιπρόσθετη υποστήριξη για την επίτευξη 

των στόχων ΣΠ2, προκειμένου να είναι 

ευκολότερη μια δίκαιη μετάβαση. Στόχος 

είναι η στήριξη τέτοιων περιοχών, 

ιδιαίτερα όσων δεν πληρούν ήδη τις 

προϋποθέσεις για τη λήψη ενίσχυσης από 

το Ταμείο Εκσυγχρονισμού στο πλαίσιο 

της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, μέσω της 

προώθησης της μετακίνησης των 

εργαζομένων, της ανανέωσης και της 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, της 

εκπαίδευσης, των πρωτοβουλιών 

αναζήτησης εργασίας καθώς και της 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, λόγου 

χάρη μέσω νεοφυών επιχειρήσεων, στο 

πλαίσιο στενού διαλόγου και συνεργασίας 

με τους κοινωνικούς εταίρους. Για τη 

χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας, 

το 25% του προϋπολογισμού του 

Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων (SRSP) θα μεταφερθεί 

στα διαρθρωτικά ταμεία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία 

σχετικά με την υποστήριξη των στόχων σε 

σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, 

χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που 

βασίζεται στα είδη παρέμβασης για κάθε 

Ταμείο. Η εν λόγω μεθοδολογία 

συνίσταται στον καθορισμό 

συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για 

τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που 

να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η 

στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον 

και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, 

του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι 

συντελεστές στάθμισης αφορούν τις 

διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη 

παρέμβασης που καθορίζονται στο 

παράρτημα I. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι πράξεις τους συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην 

αλλαγή του κλίματος και τη θωράκιση 

του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας, σε όλη τη διάρκεια των 

διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης. 

Παρέχουν στοιχεία σχετικά με την 

υποστήριξη των στόχων σε σχέση με το 

περιβάλλον και το κλίμα, χρησιμοποιώντας 

μια μεθοδολογία που βασίζεται στα είδη 

παρέμβασης για κάθε Ταμείο. Η εν λόγω 

μεθοδολογία συνίσταται στον καθορισμό 

συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για 

τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που 

να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η 

στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον 

και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, 

του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι 

συντελεστές στάθμισης αφορούν τις 

διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη 

παρέμβασης που καθορίζονται στο 

παράρτημα I. 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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, 

περιβαλλοντικούς εταίρους και φορείς που 

είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης, της ένταξης 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της 

ισότητας των φύλων και της 
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καταπολέμησης των διακρίσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 Οριζόντιες αρχές 

 1. Σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης, τα 

κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και η 

Επιτροπή σέβονται τις οριζόντιες αρχές 

όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ) και στα άρθρα 7 έως 11 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κατά την 

εκτέλεση των Ταμείων, 

συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 

ενσωμάτωσης της βιώσιμης ανάπτυξης 

και λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 2. Σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης, τα 

κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και η 

Επιτροπή συμμορφώνονται με την 

υποχρέωση ένταξης απαιτήσεων 

περιβαλλοντικής και κλιματικής 

προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

ΣΛΕΕ και με την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» όπως προβλέπεται στο άρθρο 

191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

 3. Συγκεκριμένα, σε όλη τη διάρκεια της 

προετοιμασίας και της εφαρμογής των 

συμφωνιών εταιρικής σχέσης, τα κράτη 

μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και η 

Επιτροπή:  

 α) λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες 

μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 

προσαρμογής σε αυτή των επενδύσεων 
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που πραγματοποιούνται μέσω των 

Ταμείων και εξασφαλίζουν ότι είναι 

ανθεκτικές στον αντίκτυπο της 

κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 

καταστροφών, όπως είναι οι αυξημένοι 

κίνδυνοι πλημμυρών, οι ξηρασίες, τα 

κύματα καύσωνα, οι δασικές πυρκαγιές 

και τα ακραία καιρικά φαινόμενα· 

 β) διασφαλίζουν τη συνεκτίμηση και την 

προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών, καθώς και την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, 

μεταξύ άλλων και σε σχέση με την 

παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων 

και την αξιολόγηση.  

 γ) εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προσβασιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 

9 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 

και σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για την εναρμόνιση των 

απαιτήσεων προσβασιμότητας για 

προϊόντα και υπηρεσίες·  

 δ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για 

την πρόληψη των διακρίσεων λόγω 

φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·  

 ε) διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας, η αρχή της 

«προτεραιότητας στην ενεργειακή 

απόδοση», η θωράκιση της 

βιοποικιλότητας, η ανθεκτικότητα στις 

καταστροφές και η πρόληψη και 

διαχείριση του κινδύνου λαμβάνονται 

δεόντως υπόψη και προωθούνται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Davor Škrlec 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii a) μία εξήγηση του τρόπου 

ευθυγράμμισης των Ταμείων και 

συμβολής τους στην επίτευξη των 

στόχων, των πολιτικών και των μέτρων 

που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια 

για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο 

του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την κατανομή των χρηματοδοτικών 

πόρων ανά προτεραιότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα 

έτη 2026 και 2027· 

α) την κατανομή των χρηματοδοτικών 

πόρων ανά προτεραιότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα 

έτη 2026 και 2027, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 

υπόψη την επικαιροποίηση των εθνικών 

σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 

για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
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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. 

κράτος μέλος να επανεξετάσει και να 

προτείνει τροποποιήσεις των σχετικών 

προγραμμάτων, στην περίπτωση που αυτό 

είναι αναγκαίο για τη στήριξη της 

εφαρμογής των σχετικών ειδικών ανά 

χώρα συστάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) στήριξη της εφαρμογής σχετικής 

ειδικής ανά χώρα σύστασης που 

εκδίδεται βάσει του άρθρου 28 του 

κανονισμού για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης και απευθύνεται 

στο οικείο κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο vii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 vii α) προκλήσεις και στόχοι των 

εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 

κλίμα που προβλέπονται από τον 

κανονισμό για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης 

Or. en 
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Τροπολογία  49 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί το 

πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον 

παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς 

για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και 

τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής 

σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της 

λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις. 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί το 

πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον 

παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς 

για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και 

τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής 

σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της 

εξετάζει ιδίως κατά πόσο οι σχετικές 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις υλοποιούνται 

δεόντως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όλες οι αποφάσεις και τα 

δικαιολογητικά έγγραφα της επιτροπής 

παρακολούθησης δημοσιεύονται στον 

ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 

παράγραφος 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 35α 
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 Υπηρεσία μίας στάσης για τους πολίτες 

 1. Το κράτος μέλος δημιουργεί μια 

υπηρεσία μίας στάσης για να 

ανταποκρίνεται σε κάθε ερώτηση ή 

αίτημα των πολιτών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων, 

σχετικά με την υλοποίηση του 

προγράμματος εντός τριών μηνών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης στο οικείο 

κράτος μέλος της απόφασης με την οποία 

εγκρίνεται το πρόγραμμα. 

 Το κράτος μέλος μπορεί να συγκροτήσει 

μία ενιαία υπηρεσία μίας στάσης για την 

κάλυψη περισσότερων από ένα 

προγραμμάτων. 

 2. Η υπηρεσία μιας στάσης παρέχει 

ολιστικές συμβουλές στους πολίτες της 

ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση του 

προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 

των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, 

και διεκπεραιώνει τις καταγγελίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τη συνεκτικότητά του με 

άλλες πολιτικές της ΕΕ και απαιτήσεις 

όπως η περιβαλλοντική και κλιματική 

πολιτική. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) διασφαλίζει την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 

των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

πέντε ετών. 

ι) διασφαλίζει την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 

και δυνατότητα θωράκισης του 

περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας 
των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

πέντε ετών. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πίνακας 1 – υπότιτλος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 

ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

024 
Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ 

και υποστηρικτικά μέτρα 
100 % 40 % 

025 

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του 

υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης 

και υποστηρικτικά μέτρα 

100 % 40 % 

026 
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας 

υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 
100 % 40 % 

027 

Στήριξη επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή 

υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή 

100 % 40 % 

028 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική 100 % 40 % 

029 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή 100 % 40 % 

030 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα 100 % 40 % 

031 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια 100 % 40 % 

032 
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας) 
100 % 40 % 

033 

Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε 

μεσαία και χαμηλά επίπεδα τάσης 

(συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών 

δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά 

συστήματα αποθήκευσης 

100 % 40 % 

034 
Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη 
100 % 40 % 

035 Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των 
100 % 100 % 
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κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 

καταστροφών) 

036 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 

καταστροφών) 

100 % 100 % 

037 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλοι 

κίνδυνοι, π.χ. καταιγίδες και ξηρασία 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 

καταστροφών) 

100 % 100 % 

038 

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς 

κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. 

σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με 

ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά 

ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 

προστασίας και των συστημάτων και υποδομών 

διαχείρισης καταστροφών 

0 % 100 % 

039 

Παροχή νερού το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές 

αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της 

απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού) 

0 % 100 % 

040 

Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων 

(συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης 

απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών) 

40 % 100 % 

041 Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων 0 % 100 % 

042 
Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, 

ελαχιστοποίησης, διαλογής, ανακύκλωσης 
0 % 100 % 

043 
Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μηχανική 

βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία 
0 % 100 % 

044 
Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων 

αποβλήτων 
0 % 100 % 
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045 
Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως 

πρώτων υλών 
0 % 100 % 

046 
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και 

μολυσμένης γης 
0 % 100 % 

047 

Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών 

παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις 

ΜΜΕ 

40 % 40 % 

048 Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου 40 % 100 % 

049 
Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των 

τόπων του δικτύου Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, 

πράσινες υποδομές 
40 % 100 % 

 

Τροπολογία 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 

ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

024 
Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ 

και υποστηρικτικά μέτρα 
100 % 40 % 

025 

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του 

υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης 

και υποστηρικτικά μέτρα 

100 % 40 % 

026 
Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας 

υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 
100 % 40 % 

027 

Στήριξη επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή 

υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή 

100 % 40 % 

028 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική 100 % 40 % 

029 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή 100 % 40 % 

030 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα 100 % 40 % 

031 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια 100 % 40 % 

032 
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας) 
100 % 40 % 

033 

Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε 

μεσαία και χαμηλά επίπεδα τάσης 

(συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών 

δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά 

συστήματα αποθήκευσης 

100 % 40 % 
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034 
Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη 
100 % 40 % 

035 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 

καταστροφών) 

100 % 100 % 

036 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 

καταστροφών) 

100 % 100 % 

037 

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των 

κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλοι 

κίνδυνοι, π.χ. καταιγίδες και ξηρασία 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 

των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 

καταστροφών) 

100 % 100 % 

038 

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς 

κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. 

σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με 

ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά 

ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 

προστασίας και των συστημάτων και υποδομών 

διαχείρισης καταστροφών 

0 % 100 % 

039 

Παροχή νερού το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση (άντληση, επεξεργασία, υποδομές 

αποθήκευσης και διανομής, μέτρα αύξησης της 

απόδοσης, παροχή πόσιμου νερού) 

0 % 100 % 

040 

Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων 

(συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκάνης 

απορροής ποταμού, ειδικά μέτρα για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

επαναχρησιμοποίηση, μείωση των διαρροών) 

40 % 100 % 

041 Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων 0 % 100 % 

042 
Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, 

ελαχιστοποίησης, διαλογής, ανακύκλωσης 
0 % 100 % 
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X 
Συμβολή στην αυτάρκεια της ΕΕ ως προς τις 

πρώτες ύλες 
0 % 100 % 

X 
Συμβολή ανακυκλωμένων υλικών στη ζήτηση 

πρώτων υλών 
0 % 100 % 

044 
Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων 

αποβλήτων 
0 % 100 % 

045 
Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως 

πρώτων υλών 
0 % 100 % 

046 
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και 

μολυσμένης γης 
0 % 100 % 

047 

Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών 

παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις 

ΜΜΕ 

40 % 40 % 

048 Ποιότητα του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου 40 % 100 % 

049 
Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των 

τόπων του δικτύου Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, 

πράσινες υποδομές 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – πίνακας 1 – υπότιτλος 2 – σειρά 27 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

077 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων 
100 

% 
40 % 

 

Τροπολογία 

 

077 
Υποδομή φόρτισης 

για οχήματα μηδενικών εκπομπών 

100 

% 
40 % 

Or. en 
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Τροπολογία  55 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – πίνακας 1 – υπότιτλος 4 α (νέος) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογία 

Αποτελεσματική εφαρμογή και 

υλοποίηση της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της ΕΕ 

Υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης 

για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 

την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, οι 

οποίοι περιλαμβάνουν: 

 1. Ρυθμίσεις και επαρκής διοικητική 

ικανότητα για τη διασφάλιση του ελέγχου 

της συμμόρφωσης των πράξεων που 

χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία με την 

περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, 

συγκεκριμένα με τη στρατηγική της ΕΕ 

για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 

2020, την οδηγία 2011/92/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΠΕ), την οδηγία 

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΣΠΕ), 

την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

 2. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την 

ενημέρωση του προσωπικού που 

ασχολείται με την εκτέλεση των Ταμείων 

όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική 

της ΕΕ. 

 3. Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό και 

νομικό πλαίσιο των κρατών μελών για τη 

συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της περιβαλλοντικής 

προστασίας και αποκατάστασης σε όλη 

τη διάρκεια της προετοιμασίας και της 
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υλοποίησης των προγραμμάτων. 

Or. en 

Τροπολογία  56 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – πίνακας 1 – υπότιτλος 4 β (νέος) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογία 

Υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

για την προώθηση της ισότητας των 

φύλων, οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

1. Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό και 

νομικό πλαίσιο των κρατών μελών για τη 

συμμετοχή φορέων που είναι αρμόδιοι 

για την ισότητα των φύλων σε όλη τη 

διάρκεια της προετοιμασίας και της 

εφαρμογής των προγραμμάτων 

 2. Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την 

ενημέρωση του προσωπικού που 

ασχολείται με την εκτέλεση των Ταμείων 

σχετικά με την ισότητα των φύλων, την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

και τη συνεκτίμηση της διάστασης του 

φύλου στον προϋπολογισμό 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Davor Škrlec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IV – πίνακας 1 – υπότιτλος 2 – σειρά 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

    

2. Μια πιο 

πράσινη Ευρώπη 

με χαμηλές 

ΕΤΠΑ και 

Ταμείο Συνοχής: 

2.1 Προώθηση 

Στρατηγικό 

πλαίσιο πολιτικής 

για τη στήριξη 

1. Εθνική 

μακροπρόθεσμη 

στρατηγική 
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εκπομπές 

άνθρακα μέσω 

της προώθησης 

της δίκαιης 

μετάβασης σε 

καθαρές μορφές 

ενέργειας, των 

πράσινων και 

μπλε 

επενδύσεων, της 

κυκλικής 

οικονομίας, της 

προσαρμογή στην 

κλιματική 

αλλαγή, της 

πρόληψης και της 

διαχείρισης των 

κινδύνων 

μέτρων 

ενεργειακής 

απόδοσης 

της ενεργειακής 

απόδοσης με 

ανακαίνιση 

οικιστικών και μη 

οικιστικών 

κτιρίων 

ανακαίνισης για 

την υποστήριξη 

της ανακαίνισης 

του εθνικού 

αποθέματος 

οικιστικών και μη 

οικιστικών 

κτιρίων, 

σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της 

οδηγίας 

2010/31/ΕΕ για 

την ενεργειακή 

απόδοση των 

κτιρίων, η οποία: 

 α. Ορίζει 

ενδεικτικά 

ορόσημα για το 

2030 και το 2040 

και στόχους για 

το 2050 

 β. Παρέχει 

ενδεικτική 

περιγραφή των 

δημοσιονομικών 

πόρων για την 

υποστήριξη της 

υλοποίησης της 

στρατηγικής 

 γ. Ορίζει 

αποτελεσματικού

ς μηχανισμούς 

για την 

προώθηση των 

επενδύσεων στην 

ανακαίνιση 

κτιρίων   

 2. Μέτρα 

βελτίωσης της 

ενεργειακής 

απόδοσης για την 

επίτευξη της 

απαιτούμενης 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 
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Τροπολογία 

2. Μια πιο 

πράσινη Ευρώπη 

με μηδενικές 

εκπομπές 

άνθρακα μέσω 

της προώθησης 

της δίκαιης 

μετάβασης σε 

καθαρές μορφές 

ενέργειας, των 

πράσινων και 

μπλε 

επενδύσεων, της 

κυκλικής 

οικονομίας, της 

προσαρμογή στην 

κλιματική 

αλλαγή, της 

πρόληψης και της 

διαχείρισης των 

κινδύνων 

ΕΤΠΑ και 

Ταμείο Συνοχής: 

2.1 Ενίσχυση 

των πράσινων 

υποδομών στο 

αστικό 

περιβάλλον και 

μείωση της 

ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, της 

ρύπανσης των 

υδάτων, της 

ρύπανσης του 

εδάφους, της 

ηχορύπανσης 

και της 

φωτορύπανσης 

Αποτελεσματική 

προώθηση των 

πράσινων 

υποδομών και της 

ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού 

αέρα στο αστικό 

περιβάλλον 

1. Εθνική 

μακροπρόθεσμη 

στρατηγική 

ανακαίνισης για 

την υποστήριξη 

της ανακαίνισης 

του εθνικού 

αποθέματος 

οικιστικών και μη 

οικιστικών 

κτιρίων, 

σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της 

οδηγίας 

2010/31/ΕΕ για 

την ενεργειακή 

απόδοση των 

κτιρίων, η οποία: 

 α. Ορίζει 

ενδεικτικά 

ορόσημα για το 

2030 και το 2040 

και στόχους για 

το 2050 

 β. Παρέχει 

ενδεικτική 

περιγραφή των 

δημοσιονομικών 

πόρων για την 

υποστήριξη της 

υλοποίησης της 

στρατηγικής 

 γ. Ορίζει 

αποτελεσματικού

ς μηχανισμούς 

για την 

προώθηση των 

επενδύσεων στην 

ανακαίνιση 

κτιρίων   

 2. Μέτρα 

βελτίωσης της 

ενεργειακής 

απόδοσης για την 
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επίτευξη της 

απαιτούμενης 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

 Υπάρχουν σχέδια 

για την ποιότητα 

του αέρα 

σύμφωνα με το 

άρθρο 23 της 

οδηγίας 

2008/50/ΕΚ τα 

οποία 

περιλαμβάνουν 

τα κατάλληλα 

μέτρα 

αντιμετώπισης 

πιθανών 

υπερβάσεων των 

οριακών τιμών 

που 

προβλέπονται 

στα 

παραρτήματα XI 

και XIV της 

ίδιας οδηγίας. 

Or. en 

 


