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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0374),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 178, 209 παράγραφος 1, 212 
παράγραφος 2 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0229/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της.., 1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ..., 2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
(A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C ... Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C ... Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προκειμένου να υποστηριχθεί η 
αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της 
Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή 
συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη 
θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία 
μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει 
του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας (Interreg).

3) Προκειμένου να υποστηριχθεί η 
αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της 
Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή 
συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη 
θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία 
μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει 
του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας (Interreg). Εν προκειμένω, 
θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρχές της 
εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και να στηριχθεί η 
τοποκεντρική («place based approach») 
προσέγγιση.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Η συνιστώσα της διασυνοριακής 
συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που 
αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες 
περιφέρειες και στην αξιοποίηση του 
ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης 
στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως 
στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης 
και της συνοχής σε παραμεθόριες 
περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για 
τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η 
διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να 
περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία 
σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία 

4) Η συνιστώσα της διασυνοριακής 
συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που 
αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες 
περιφέρειες και στην αξιοποίηση του 
ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης 
στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως 
στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης 
και της συνοχής σε παραμεθόριες 
περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για 
τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η 
διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να 
υποστηρίζει τις περιφέρειες που 
βρίσκονται σε χερσαία και θαλάσσια 
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στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να 
εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.

σύνορα.

__________________ __________________

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
«Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε 
παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» -
COM(2017) 534 final της 20.9.2017.

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
«Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε 
παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» -
COM(2017) 534 final της 20.9.2017.

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Η συνιστώσα της διακρατικής 
συνεργασίας και της θαλάσσιας 
συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο 
την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από 
δράσεις που συμβάλλουν στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή και 
θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη 
θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία. Η 
διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
καλύπτει μεγαλύτερα εδάφη των 
ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η 
θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να 
καλύπτει εδάφη που περιβάλλουν 
θαλάσσιες λεκάνες και να περιλαμβάνει τη 
διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια 
σύνορα κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020. Θα πρέπει 
να προβλέπεται μέγιστη ευελιξία για να 
συνεχιστεί η εφαρμογή της προηγούμενης 
θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας 
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου 
θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως με τον 
καθορισμό του εδάφους που θα 
καλύπτεται, των ειδικών στόχων της εν 
λόγω συνεργασίας, των απαιτήσεων 
σύναψης εταιρικής σχέσης για το έργο και 

6) Η συνιστώσα της διακρατικής 
συνεργασίας και της θαλάσσιας 
συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο 
την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από 
δράσεις που συμβάλλουν στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή. Η 
διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
καλύπτει μεγαλύτερα εδάφη των 
ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η 
θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να 
καλύπτει εδάφη που περιβάλλουν 
θαλάσσιες λεκάνες, τα οποία εκτείνονται 
γεωγραφικά πέρα από τα εδάφη που 
καλύπτονται από διασυνοριακά 
προγράμματα. Θα πρέπει να προβλέπεται 
μέγιστη ευελιξία για να συνεχιστεί η 
εφαρμογή της προηγούμενης θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου πλαισίου θαλάσσιας 
συνεργασίας, ιδίως με τον καθορισμό του 
εδάφους που θα καλύπτεται, των ειδικών 
στόχων της εν λόγω συνεργασίας, των 
απαιτήσεων σύναψης εταιρικής σχέσης για 
το έργο και με τον καθορισμό 
υποπρογραμμάτων και ειδικών επιτροπών 
καθοδήγησης.
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με τον καθορισμό υποπρογραμμάτων και 
ειδικών επιτροπών καθοδήγησης.

Or. de

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) Με βάση την πείρα από τα 
προγράμματα διαπεριφερειακής 
συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και 
την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των 
επενδύσεων στην απασχόληση και στην 
ανάπτυξη κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, η 
συνιστώσα της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει 
ειδικότερα στην προώθηση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής 
συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, 
επομένως, να περιορίζεται σε δύο 
προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε 
είδους πειραματισμό, καινοτομικές 
προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων 
για προγράμματα στο πλαίσιο και των 
δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς 
ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ»)
που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να 
συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και 
ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των 
τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει 
έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των 
διαπεριφερειακών επενδύσεων στην 
καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με 
την υλοποίηση της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της 
καινοτομίας στις περιφέρειες της 
Ευρώπης: στρατηγικές για μια 
ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς 

8) Με βάση τη θετική πείρα από τα 
προγράμματα διαπεριφερειακής 
συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg
αφενός και την απουσία της εν λόγω 
συνεργασίας στα προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην 
απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020
αφετέρου, η διαπεριφερειακή συνεργασία 
πόλεων και περιφερειών αποτελεί μια 
σημαντική συνιστώσα, προκειμένου να 
βρεθούν κοινές λύσεις στον τομέα της 
πολιτικής για τη συνοχή και να 
δημιουργηθούν μόνιμες εταιρικές σχέσεις. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν 
τα υφιστάμενα προγράμματα, και ιδίως η 
προώθηση της συνεργασίας βάσει έργων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής 
συνεργασίας («ΕΟΕΣ»). Οι δυνατότητες 
διαπεριφερειακής συνεργασίας στο 
πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην 
απασχόληση και στην ανάπτυξη θα 
πρέπει να υποστηριχθούν με έγκαιρη 
δράση με στόχο την περιφερειακή 
δικτύωση και τον συντονισμό πριν από 
τον προγραμματισμό. Η νέα συνιστώσα 
των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην 
καινοτομία εξυπηρετεί στην υποστήριξη 
θεματικών πλατφορμών έξυπνης 
εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο 
βιομηχανικός εκσυγχρονισμός ή τα 
γεωργικά προϊόντα διατροφής και 
συμβάλλει στην υλοποίηση της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο 
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αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για 
την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών 
έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η 
ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός 
ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, 
η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που 
εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές 
ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να 
επικεντρωθεί σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην 
απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε 
ένα συνοδευτικό έγγραφο, την 
«Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα
δύο προγράμματα της συνιστώσας 
διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει 
να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα 
πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη 
συμμετοχή τρίτων χωρών.

«Ενίσχυση της καινοτομίας στις 
περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές 
για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη». Τα 
προγράμματα της συνιστώσας 
διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει 
να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα 
πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη 
συμμετοχή τρίτων χωρών.

__________________ __________________

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της 
καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: 
στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», 
COM(2017) 376 final της 18.7.2017.

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της 
καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: 
στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», 
COM(2017) 376 final της 18.7.2017.

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι 
πόροι που διατίθενται στις διάφορες 
συνιστώσες του Interreg, 

15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι 
πόροι που διατίθενται στις διάφορες 
συνιστώσες του Interreg, 
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συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που 
αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα 
συνολικά ποσά για διασυνοριακή 
συνεργασία, διακρατική συνεργασία και 
θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία 
μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
και για διαπεριφερειακή συνεργασία, 
καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη 
διάθεση των κρατών μελών ως προς την 
ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. 
Σε σύγκριση με την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020, το μερίδιο 
της διασυνοριακής συνεργασίας θα 
πρέπει να μειωθεί, ενώ το μερίδιο της 
διακρατικής συνεργασίας και της 
θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να 
αυξηθεί, λόγω της ένταξης της θαλάσσιας 
συνεργασίας, ενώ θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μια νέα συνιστώσα για τη 
συνεργασία μεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών.

συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που 
αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα 
συνολικά ποσά για διασυνοριακή 
συνεργασία, διακρατική συνεργασία και 
θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία 
μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
και για διαπεριφερειακή συνεργασία, 
καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη 
διάθεση των κρατών μελών ως προς την 
ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22 α) Ένα σημαντικό και επιτυχημένο 
εργαλείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας είναι τα έργα 
μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, τα 
οποία συνεισφέρουν στην άρση 
διασυνοριακών εμποδίων, προωθούν τις 
τοπικές επαφές και, με τον τρόπο αυτό, 
συμβάλλουν στην προσέγγιση των 
παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών 
τους. Τα έργα μικρής και διαπροσωπικής 
κλίμακας υλοποιούνται σε πολλούς 
τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, 
ο τουρισμός, η εκπαίδευση και 
κατάρτιση, η οικονομία, η επιστήμη, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η 
οικολογία, η υγειονομική περίθαλψη, οι 
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μεταφορές και τα μικρά έργα υποδομής, 
η διοικητική συνεργασία, οι δημόσιες 
σχέσεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη 
γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 
με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και 
μικρής κλίμακας στο πλαίσιο 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας»32, τα έργα μικρής και 
διαπροσωπικής κλίμακας προσφέρουν 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον 
συνολικό στόχο των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23) Είναι απαραίτητο να 
αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν 
τα ταμεία μικρών έργων, τα οποία 
εφαρμόζονται από τότε που υπάρχει 
Interreg αλλά δεν έχουν καλυφθεί ποτέ 
από ειδικές διατάξεις. Όπως αναφέρεται 
επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των 
Περιφερειών με τίτλο «Έργα 
διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο 
πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας», τα ταμεία αυτά μικρών 
έργων παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, προσφέρουν 
σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον 
συνολικό στόχο των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας, με την 
υπέρβαση των συνοριακών εμποδίων και 
με την ενσωμάτωση των παραμεθόριων 
περιοχών και των πολιτών τους. Για να 
απλουστευθεί η διαχείριση της 
χρηματοδότησης των μικρών έργων από 
τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά 

23) Από την καθιέρωση του Interreg, 
τα έργα μικρής και διαπροσωπικής 
κλίμακας στηρίζονται κυρίως από ταμεία 
μικρών έργων ή παρόμοια μέσα, για τα 
οποία, ωστόσο, δεν έχουν θεσπιστεί 
ειδικές ρυθμίσεις. Επομένως, είναι 
απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών 
έργων. Για να αξιοποιηθούν η
προστιθέμενη αξία και τα πλεονεκτήματα
των έργων μικρής και διαπροσωπικής 
κλίμακας και για να απλουστευθεί η 
διαχείριση της χρηματοδότησης των 
μικρών έργων από τους τελικούς 
αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι 
συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για 
ενωσιακά κονδύλια, η χρήση 
απλουστευμένων επιλογών κόστους και 
κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα 
ορισμένο όριο.
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δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν 
αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση 
απλουστευμένων επιλογών κόστους και 
κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα 
ορισμένο όριο.

__________________ __________________

32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και 
μικρής κλίμακας στο πλαίσιο 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ 
C 342 της 12.10.2017, σ. 38).

32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 
Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και 
μικρής κλίμακας στο πλαίσιο 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ 
C 342 της 12.10.2017, σ. 38).

Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25 α) Με στόχο να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει 
να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι βελτιωμένες, αναλογικές 
ρυθμίσεις για το σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου των προγραμμάτων Interreg, οι 
οποίες προβλέπονται στα άρθρα 77 επ. 
του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός 
περί κοινών διατάξεων].

Or. de

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 27) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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παροτρύνονται να αναθέτουν καθήκοντα 
διαχειριστικής αρχής σε ΕΟΕΣ ή να δίνουν 
την αρμοδιότητα διαχείρισης 
υποπρογράμματος, ολοκληρωμένης 
εδαφικής επένδυσης ή ενός ή 
περισσότερων ταμείων μικρών έργων σε 
τέτοιο όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως 
και σε άλλα διασυνοριακά νομικά 
πρόσωπα, ή να ενεργεί ο εν λόγω όμιλος 
ως μόνος εταίρος.

παροτρύνονται να αναθέτουν καθήκοντα 
διαχειριστικής αρχής σε ΕΟΕΣ ή να δίνουν 
την αρμοδιότητα διαχείρισης 
υποπρογράμματος ή ολοκληρωμένης 
εδαφικής επένδυσης σε τέτοιο όμιλο 
εδαφικής συνεργασίας, όπως και σε άλλα 
διασυνοριακά νομικά πρόσωπα, ή να 
ενεργεί ο εν λόγω όμιλος ως μόνος 
εταίρος.

Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

36 α) Εδώ και πολλά έτη, η προώθηση 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΕΣ) αποτελεί μείζονα προτεραιότητα 
της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή. Η 
στήριξη προς ΜΜΕ για το κόστος των 
έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
εξαιρείται ήδη από την υποχρέωση 
κοινοποίησης βάσει του γενικού 
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 
(ΓΚΑΚ). Επίσης, στις κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 2014-2020 και στο τμήμα του 
ΓΚΑΚ για τις περιφερειακές ενισχύσεις 
περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τη 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων για 
επενδύσεις από επιχειρήσεις όλων των 
μεγεθών. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις για 
έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
θα ήταν συμβατές με την εσωτερική 
αγορά και θα είχαν περιορισμένο 
αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στις 
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, 
θα πρέπει να απαλλάσσονται από τον 
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και να 
μην υπόκεινται στην υποχρέωση 
κοινοποίησης του άρθρου 108 
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.
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Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «διασυνοριακό νομικό πρόσωπο»: 
νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει 
νομοθετικών διατάξεων μίας από της 
συμμετέχουσες χώρες σε πρόγραμμα 
Interreg, με την προϋπόθεση ότι έχει
συσταθεί από τις εδαφικές αρχές ή άλλους 
φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών 
χωρών.

4) «διασυνοριακό νομικό πρόσωπο»: 
νομικό πρόσωπο, καθώς και 
ευρωπεριφέρειες, που έχουν συσταθεί 
βάσει νομοθετικών διατάξεων μίας από της 
συμμετέχουσες χώρες σε πρόγραμμα 
Interreg, με την προϋπόθεση ότι έχουν
συσταθεί από τις εδαφικές αρχές ή άλλους 
φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών 
χωρών.

Or. de

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εσωτερική διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία 
σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων 
κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με 
χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον 
ενός κράτους μέλους και μίας ή 
περισσότερων τρίτων χωρών που 
απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3· ή

α) εσωτερική διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία 
και θαλάσσια σύνορα, περιοχών δύο ή 
περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ 
όμορων, με χερσαία και θαλάσσια σύνορα, 
περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους 
μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων 
χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3· ή

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξωτερική διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία 
σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός 
κράτους μέλους και ενός/μίας ή 
περισσότερων από τα ακόλουθα:

β) εξωτερική διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία 
και θαλάσσια σύνορα, περιοχών 
τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και 
ενός/μίας ή περισσότερων από τα 
ακόλουθα:

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) διακρατική συνεργασία και 
θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που 
περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην 
οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί 
και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα 
κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-
εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την 
επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν 
γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική 
συνεργασία:  «συνιστώσα 2Α»· όταν 
γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια 
συνεργασία: «συνιστώσα 2Β»)·

2) διακρατική συνεργασία και 
θαλάσσια συνεργασία, με γεωγραφική 
έκταση που υπερβαίνει την έκταση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που 
περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην 
οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί 
και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα 
κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-
εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την 
επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν 
γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική 
συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν 
γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια 
συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοχώρας: «συνιστώσα 2Β»)·

Or. de

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) διαπεριφερειακή συνεργασία, με 
σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή («συνιστώσα 4»), προωθώντας:

4) διαπεριφερειακή συνεργασία, με 
σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή και ειδικότερα τη στήριξη κοινών 
λύσεων στον τομέα της πολιτικής για τη 
συνοχή και τη δημιουργία μόνιμων 
εταιρικών σχέσεων («συνιστώσα 4»), 
προωθώντας:

Or. de

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την υλοποίηση των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου 
των επενδύσεων στην απασχόληση και 
στην ανάπτυξη, ιδίως σε σχέση με 
διαπεριφερειακές και διακρατικές 
δράσεις με δικαιούχους που βρίσκονται 
σε τουλάχιστον ένα ακόμη κράτος μέλος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) της ανταλλαγής εμπειριών και της 
δημιουργίας ικανοτήτων μεταξύ εταίρων 
σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά:

i) την υλοποίηση των προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην 
απασχόληση και στην ανάπτυξη, ιδίως σε 
σχέση με διαπεριφερειακές και 
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διακρατικές δράσεις με δικαιούχους που 
είναι εγκατεστημένοι σε τουλάχιστον ένα 
ακόμη κράτος μέλος·

ii) τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
κυρίως στα επιχειρησιακά προγράμματα 
στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Or. de

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, 
οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το 
ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα 
εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα 
με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους.

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, 
οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το 
ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα 
εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα με τρίτες 
χώρες ή χώρες-εταίρους, με την επιφύλαξη 
των προσαρμογών που είναι αναγκαίες 
για τη διασφάλιση της συνοχής και της 
συνέχειας των περιοχών συνεργασίας για 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020.

Or. de

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα 
που συνδέονται από τη θάλασσα με 
σταθερή σύνδεση υποστηρίζονται επίσης 
βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας.

διαγράφεται

Or. de



PE626.663v01-00 18/34 PR\1159952EL.docx

EL

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα Interreg 
εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας 
μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της 
Νορβηγίας, της Ελβετίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες 
των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς 
και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και το 
Μονακό.

3. Τα προγράμματα Interreg 
εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας 
μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της 
Νορβηγίας, της Ελβετίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες 
των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς 
και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, το 
Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο.

Or. de

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη διακρατική συνεργασία και 
τη θαλάσσια συνεργασία, οι περιφέρειες 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης 
που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές 
περιοχές, λαμβανομένων υπόψη, κατά 
περίπτωση, των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες.

1. Για τη διακρατική συνεργασία και 
τη θαλάσσια συνεργασία, με γεωγραφική 
έκταση που υπερβαίνει την έκταση της 
διασυνοριακής συνεργασίας, οι 
περιφέρειες που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου 
NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν 
συνεχείς λειτουργικές περιοχές, 
λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή 
των στρατηγικών για τις θαλάσσιες 
λεκάνες.

Or. de

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για οποιοδήποτε πρόγραμμα 
Interreg της συνιστώσας 4 ή για τις 
διαπεριφερειακές επενδύσεις στην 
καινοτομία βάσει της συνιστώσας 5, το 
ΕΤΠΑ υποστηρίζει ολόκληρο το έδαφος 
της Ένωσης.

1. Για οποιοδήποτε πρόγραμμα 
Interreg της συνιστώσας 4 ή για τις 
διαπεριφερειακές επενδύσεις στην 
καινοτομία βάσει της συνιστώσας 5, το 
ΕΤΠΑ υποστηρίζει ολόκληρο το έδαφος 
της Ένωσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή 
τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
συμβάλλουν στη χρηματοδότηση με τη 
μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό 
προορισμό.

Or. de

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
ανέρχονται σε 8 430 000 000 EUR των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 
2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 
102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος κανονισμός ΚΚΔ].

1. Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
ανέρχονται για τις συνιστώσες 1 έως 4 
του άρθρου 3 σε 3 % (δηλαδή συνολικά 
xx xxxxxx xxx EUR) και για τη 
συνιστώσα 5 σε 0,3 % επιπλέον (δηλαδή 
συνολικά xx xxxxxx xxx EUR) των 
συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο 
Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 
2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 
103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Or. de

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πόροι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 κατανέμονται ως εξής:

2. Οι πόροι για τις συνιστώσες 1 έως 
4 που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
κατανέμονται ως εξής:

Or. de

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 52,7 % (δηλ. συνολικά 
4 440 000 000 EUR) για τη διασυνοριακή 
συνεργασία (συνιστώσα 1)·

α) 74,8 % (δηλ. συνολικά x xxx xxx 
xxx EUR) για τη διασυνοριακή 
συνεργασία (συνιστώσα 1)·

Or. de

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 31,4 % (δηλ. συνολικά 
2 649 900 000 EUR) για τη διακρατική 
συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία 
(συνιστώσα 2)·

β) 18 % (δηλ. συνολικά x xxx xxx 
xxx EUR) για τη διακρατική συνεργασία 
και τη θαλάσσια συνεργασία (συνιστώσα 
2)·

Or. de

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 3,2 % (δηλ. συνολικά 270 100 000 γ) 2,2 % (δηλ. συνολικά xxx xxx 
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EUR) για τη συνεργασία μεταξύ των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 
3)·

xxx EUR) για τη συνεργασία μεταξύ των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 
3)·

Or. de

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 1,2 % (δηλ. συνολικά 
100 000 000 EUR) για τη διαπεριφερειακή
συνεργασία (συνιστώσα 4)·

δ) 5 % (δηλ. συνολικά xxx xxx xxx 
EUR) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
(συνιστώσα 4)·

Or. de

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 11,5 % (δηλ. συνολικά 970 000 000 
EUR) για τις διαπεριφερειακές 
επενδύσεις στην καινοτομία (συνιστώσα 
5).

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν 
υπερβαίνει το 70 %, εκτός αν, όσον αφορά 

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν 
υπερβαίνει το 85 %.
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τα εξωτερικά διασυνοριακά 
προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα 
Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται 
υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς 
(ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην 
απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, 
αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη 
πράξη εκδοθεί βάσει αυτών.

Or. de

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2Β:

α) στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2:

Or. de

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα πρόσθετο ποσοστό 15 % των 
κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά 
περίπτωση, των κονδυλίων των 
μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης 
της Ένωσης στο πλαίσιο προτεραιοτήτων 
εκτός της τεχνικής βοήθειας για κάθε 
πρόγραμμα Interreg των συνιστωσών 1, 2 
και 3 διατίθεται για τον ειδικό στόχο 
Interreg «βελτίωση της διακυβέρνησης του 
Interreg» ή τον εξωτερικό ειδικό στόχο 
Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και 
προστασία στην Ευρώπη».

2. Έως και 15 % των κονδυλίων του 
ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των 
κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής 
χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο 
προτεραιοτήτων εκτός της τεχνικής 
βοήθειας για κάθε πρόγραμμα Interreg των 
συνιστωσών 1, 2 και 3 διατίθεται για τον 
ειδικό στόχο Interreg «βελτίωση της 
διακυβέρνησης του Interreg» ή, κατά 
περίπτωση, για τον εξωτερικό ειδικό 
στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και 
προστασία στην Ευρώπη».

Or. de
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική 
αρχή υποβάλλει πρόγραμμα Interreg στην 
Επιτροπή έως την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος συν εννέα μήνες·] για λογαριασμό 
όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών 
και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών 
τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ.

Το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική 
αρχή υποβάλλει πρόγραμμα Interreg ή 
περισσότερα προγράμματα Interreg κατά 
μήκος των οικείων συνόρων στην 
Επιτροπή έως την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος συν εννέα μήνες·] για λογαριασμό 
όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών 
και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών 
τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ.

Or. de

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, και σε συμφωνία με την 
Επιτροπή, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα υλοποίησης του 
προγράμματος και να επιτευχθούν πράξεις 
μεγαλύτερης κλίμακας, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να 
μεταφέρει στα προγράμματα Interreg έως 
το [x] % του ποσού του ΕΤΠΑ που 
διατίθεται για το αντίστοιχο πρόγραμμα 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και στην ανάπτυξη» για την 
ίδια περιοχή. Το μεταφερόμενο ποσό 
αποτελεί χωριστή προτεραιότητα ή 
χωριστές προτεραιότητες.

3. Προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα υλοποίησης του 
προγράμματος και να επιτευχθούν πράξεις 
μεγαλύτερης κλίμακας, το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να 
μεταφέρει στα προγράμματα Interreg έως 
το 15 % του ποσού του ΕΤΠΑ που 
διατίθεται για το αντίστοιχο πρόγραμμα 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και στην ανάπτυξη» για την 
ίδια περιοχή. Κάθε κράτος μέλος 
κοινοποιεί εκ των προτέρων στην 
Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει 
χρήση αυτής της δυνατότητας μεταφοράς 
και αιτιολογεί την απόφασή του. Το 
μεταφερόμενο ποσό αποτελεί χωριστή 
προτεραιότητα ή χωριστές προτεραιότητες.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταίροι συνεργάζονται για την 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων 
Ιnterreg.

Οι εταίροι συνεργάζονται για την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή, καθώς και 
για τη στελέχωση και/ή τη χρηματοδότηση 
των πράξεων Ιnterreg.

Or. de

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις, ένας μόνος εταίρος μπορεί να 
είναι καταχωρισμένος σε κράτος μέλος 
που δεν συμμετέχει στο εν λόγω 
πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο 
άρθρο 23.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά 
περίπτωση, από μηχανισμό εξωτερικής 
χρηματοδότησης της Ένωσης σε ταμείο
μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος 
Interreg δεν υπερβαίνει το ποσό των 20

Η συνολική συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, 
κατά περίπτωση, από μηχανισμό 
εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 
σε ένα ή περισσότερα ταμεία μικρών 
έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg 
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000 000 EUR ή το 15 % των συνολικών 
κονδυλίων του προγράμματος Interreg, 
όποιο είναι χαμηλότερο.

δεν υπερβαίνει το 20 % των συνολικών 
κονδυλίων του προγράμματος Interreg.

Or. de

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελικοί αποδέκτες σε ένα ταμείο
μικρών έργων λαμβάνουν στήριξη από το 
ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, από τους 
μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης 
της Ένωσης μέσω του δικαιούχου και 
υλοποιούν τα μικρά έργα στο πλαίσιο του 
εν λόγω ταμείου μικρών έργων («μικρό 
έργο»).

Οι τελικοί αποδέκτες σε ένα ή 
περισσότερα ταμεία μικρών έργων 
λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή, κατά 
περίπτωση, από τους μηχανισμούς 
εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης 
μέσω του δικαιούχου και υλοποιούν τα 
μικρά έργα στο πλαίσιο του εν λόγω 
ταμείου ή των εν λόγω ταμείων μικρών 
έργων («μικρό έργο»).

Or. de

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο δικαιούχος ταμείου μικρών 
έργων είναι διασυνοριακό νομικό πρόσωπο 
ή ΕΟΕΣ.

2. Ο δικαιούχος ταμείου μικρών
έργων είναι διασυνοριακό νομικό 
πρόσωπο, ευρωπεριφέρεια ή ΕΟΕΣ.

Or. de

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δαπάνες προσωπικού και οι 
έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν στο 
επίπεδο του δικαιούχου για τη διαχείριση 
του ταμείου μικρών έργων δεν 
υπερβαίνουν το 20 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών του εκάστοτε ταμείου 
μικρών έργων.

5. Οι δαπάνες προσωπικού και οι 
έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν στο 
επίπεδο του δικαιούχου για τη διαχείριση 
του ταμείου μικρών έργων δεν 
υπερβαίνουν το 20 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών του εκάστοτε ταμείου 
ή ταμείων μικρών έργων.

Or. de

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με 
ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα 
σωρευτικά στοιχεία για το αντίστοιχο 
πρόγραμμα Interreg έως τις 31 Ιανουαρίου, 
τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 
Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 
Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με 
ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα 
σωρευτικά στοιχεία για το αντίστοιχο 
πρόγραμμα Interreg έως τις 31 Ιανουαρίου, 
τις 31 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) 
[νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Or. de

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί 
δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες 
αποτελεσμάτων που ορίζονται στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο 
ΕΤΠΑ] και, αν κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί 
για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και 

1. Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί 
δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες 
αποτελεσμάτων που ορίζονται στο 
παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο 
ΕΤΠΑ] και, αν κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί 
για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και 
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αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο [12 
παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 
παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το 
άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
παρόντος κανονισμού.

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο [12 
παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος 
κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 
παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο ii) και το 
άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αγορά γης σύμφωνα με το 
άρθρο [58 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

α) αγορά γης σύμφωνα με το 
άρθρο [58 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

Or. de

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή και η 
ελεγκτική αρχή εδρεύουν στο ίδιο κράτος 
μέλος.

2. Η διαχειριστική αρχή και η 
ελεγκτική αρχή μπορούν να εδρεύουν στο 
ίδιο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αν η διαχειριστική αρχή 6. Αν η διαχειριστική αρχή 
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προσδιορίσει έναν ενδιάμεσο φορέα στο 
πλαίσιο προγράμματος Interreg σύμφωνα 
με το άρθρο [65 παράγραφος 3] του 
κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], 
ο ενδιάμεσος φορέας εκτελεί τα εν λόγω 
καθήκοντα σε περισσότερα από ένα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, κατά 
περίπτωση, συμμετέχουσα τρίτη χώρα, 
χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ.

προσδιορίσει έναν ή περισσότερους 
ενδιάμεσους φορείς στο πλαίσιο 
προγράμματος Interreg σύμφωνα με το 
άρθρο [65 παράγραφος 3] του κανονισμού 
(ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ο 
ενδιάμεσος φορέας εκτελεί τα εν λόγω 
καθήκοντα σε περισσότερα από ένα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, κατά 
περίπτωση, συμμετέχουσα τρίτη χώρα, 
χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ, ή περισσότεροι 
ενδιάμεσοι φορείς εκτελούν τα εν λόγω 
καθήκοντα στο εκάστοτε κράτος μέλος 
τους ή, κατά περίπτωση, συμμετέχουσα 
τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ.

Or. de

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 2021: 1 %· α) 2021: 2 %·

Or. de

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 2022: 1 %· β) 2022: 0,8 %·

Or. de

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 2023: 1 %· γ) 2023: 0,8 %·

Or. de

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 2024: 1 %· δ) 2024: 0,8 %·

Or. de

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 2025: 1 %· ε) 2025: 0,8%·

Or. de

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) 2026: 1 %. στ) 2026: 0,8 %.

Or. de
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 62 α

Εξαίρεση από την υποχρέωση 
κοινοποίησης του άρθρου 108 

παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ

Οι ενισχύσεις για έργα ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας απαλλάσσονται 
από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων 
και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 
κοινοποίησης του άρθρου 108 
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Or. de
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 60 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, 
μετεξελίχθηκε από μια αρχικά καθαρά οικονομική ένωση σε παγκόσμιο ειρηνευτικό 
εγχείρημα. Για να διατηρηθεί το εγχείρημα αυτό, και μάλιστα ενόψει των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τις εθνικιστικές τάσεις, την εσωστρέφεια, 
αλλά και τον ευρωσκεπτικισμό και την, ανά φάσεις, εχθρική προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα 
στάση, είναι απαραίτητες οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. 

Τούτη η βασική προσέγγιση αποτυπώνεται με τρόπο ενεργό και ευδιάκριτο στην ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ), η οποία προσφέρει μια σημαντική και απτή συνεισφορά προς 
στην κατεύθυνση της προσέγγισης των ευρωπαίων πολιτών από όλες τις χώρες, με στόχο να 
αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις, καθώς και να αναπτύσσουν και να διαμορφώνουν 
από κοινού την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται σταδιακά τα διασυνοριακά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων και προ πάντων εκείνα που δημιουργούνται στο μυαλό των πολιτών, 
με αποτέλεσμα οι παραμεθόριες περιοχές να μετατρέπονται σε κοινούς χώρους, στους 
οποίους η Ευρώπη αποτελεί απτή πραγματικότητα στην καθημερινότητα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ΕΕΣ συνέβαλε αναμφισβήτητα στην προσέγγιση της Ευρώπης 
και, μέσω της κατάργησης των συνόρων και των γραφειοκρατικών φραγμών, επιτάχυνε και 
απλοποίησε την καθημερινή διασυνοριακή συμβίωση. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής εκφράζει 
ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη σημαντική 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της ΕΕΣ, υποβάλλοντας νέο σχέδιο κανονισμού για την 
περίοδο μετά το 2020.

Ωστόσο, κατά την άποψη του εισηγητή, το δυναμικό της ΕΕΣ δεν αξιοποιείται πλήρως, παρά 
τα ελκυστικά ποσοστά χρηματοδότησης έργων, δεδομένου ότι οι διοικητικές απαιτήσεις για 
τους δυνητικούς δικαιούχους, αλλά και για τις αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές, έχουν 
φτάσει σε ανησυχητικό επίπεδο. Πράγματι, οι απαιτήσεις αυτές αυξάνονται με κάθε περίοδο 
χρηματοδότησης, και σήμερα βρίσκονται σε επίπεδο που αποτρέπει τους ενδιαφερόμενους 
από την υποβολή αιτήσεων. Ταυτόχρονα, σημειώνεται υπερεκπροσώπηση έμπειρων 
υποψηφίων στα διάφορα προγράμματα ΕΕΣ. Εάν πρόκειται η ΕΕΣ να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να προωθεί στοχευμένα τις ευρωπαϊκές ιδέες, πρέπει να διευκολυνθούν για 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η υλοποίηση των 
προγραμμάτων για την περίοδο χρηματοδότησης μετά το 2020. 

Ο εισηγητής επιθυμεί να αναφερθεί εν προκειμένω στον ήδη εγκριθέντα κανονισμό 
«Omnibus» για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, ο οποίος αποσκοπούσε στην 
απλούστευση της εκταμίευσης, της χρήσης και της εκκαθάρισης κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να 
παραμελεί την παρακολούθηση της στοχευμένης χρήσης των κονδυλίων. Ο εν λόγω 
κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο εισηγητής τονίζει, ειδικότερα, ότι οι 
νέες διατάξεις συνεπάγονται διευκόλυνση της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, απλουστευμένες 
επιλογές κόστους, διευκόλυνση της πρόσβασης για μικρότερους δικαιούχους, αποφυγή των 
πολλαπλών ελέγχων αλλά και αύξηση της χρήσης κονδυλίων με στόχο την ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με την επιτυχία των έργων και των επενδύσεων στις περιφέρειες.
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Επιπλέον, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις απλουστεύσεις που πρότεινε η 
Επιτροπή στο πλαίσιο των προτάσεων για τον νέο κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), 
τον νέο κανονισμό ΕΤΠΑ και τον νέο κανονισμό ΕΕΣ, και είναι πεπεισμένος ότι θα 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

2. Πεδίο εφαρμογής των συνιστωσών της μελλοντικής ΕΕΣ 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα διασυνοριακά, διακρατικά 
και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της ΕΕΣ. Η 
αιτιολόγηση καθενός από τα προγράμματα αυτά είναι ανεξάρτητη και, κατά την άποψη του 
εισηγητή, οι τομείς που αποδείχθηκαν επιτυχημένοι θα πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο, ο 
εισηγητής θεωρεί ότι ο βασικός ρόλος των παραμεθόριων περιφερειών δεν αποτυπώνεται 
επαρκώς στο σχέδιο της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, προτείνει να μεταφερθούν ορισμένα 
κονδύλια στη συνιστώσα 1 για τη «διασυνοριακή συνεργασία». Ταυτόχρονα, ο εισηγητής 
είναι πεπεισμένος ότι η ναυτιλιακή συνεργασία θα πρέπει να εξακολουθήσει και μελλοντικά 
να ανήκει στη συνιστώσα 1, ακόμη και αν δεν υφίσταται σταθερή σύνδεση των περιφερειών 
μέσω θαλάσσης.

Ο εισηγητής εξετάζει με κριτικό πνεύμα τη θέσπιση της νέας συνιστώσας 5 για τις 
«διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία», διότι οι στόχοι που επιδιώκεται να 
επιτευχθούν με τις επενδύσεις αυτές συνδέονται μόνο εν μέρει με την πολιτική για τη συνοχή. 
Επιπλέον, η άμεση διαχείριση των κονδυλίων που προτείνει η Επιτροπή για τη συνιστώσα 5 
αντιβαίνει στο επικουρικό πνεύμα της ΕΕΣ. 

3. Χρηματοδότηση της ΕΕΣ

Ο εισηγητής επικρίνει τις προτεινόμενες μειώσεις στον τομέα των επιτυχημένων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και, όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προβλέπεται για τις συνιστώσες 1 έως 
4 των προγραμμάτων ΕΕΣ στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, ζητεί αύξηση 
τουλάχιστον της τάξεως του 3 % του συνολικού προϋπολογισμού για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

Στο σημείο αυτό, ο εισηγητής επιθυμεί να αναφερθεί εκ νέου στον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι παραμεθόριες περιοχές και στην πολύτιμη συνεισφορά της διασυνορικής 
συνεργασίας (συνιστώσα 1), και ως εκ τούτου προτείνει για τη συνιστώσα αυτή την 
υψηλότερη κατανομή (73,8 %). 

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην καινοτομία, ο εισηγητής πιστεύει ότι το υψηλό επίπεδο 
χρηματοδότησης που διατίθεται από την Επιτροπή για τη συνιστώσα αυτή δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να επιβαρύνει τις άλλες συνιστώσες της ΕΕΣ. Ωστόσο, κατά την άποψη του 
εισηγητή, θα μπορούσε να προβλεφθεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, ένα επιπλέον κονδύλιο 
της τάξης του 0,3 % του συνολικού προϋπολογισμού για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή. 

4. Περιεχόμενο των προγραμμάτων ΕΕΣ και συγκέντρωση
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Σύμφωνα με τον εισηγητή, οι πέντε στόχοι πολιτικής που απορρέουν από το ΕΤΠΑ και οι δύο 
ειδικοί στόχοι του Interreg «Καλύτερη διακυβέρνηση του Interreg» και «Ενίσχυση της 
ασφάλειας στην Ευρώπη» είναι κατ’ αρχήν αποδεκτοί. Εξετάζει, ωστόσο, με κριτικό πνεύμα 
την αυστηρή απαίτηση να διατεθεί τουλάχιστον το 15 % του συνόλου των κονδυλίων για 
τους δύο ειδικούς στόχους του Interreg, δεδομένου ότι τούτο θα μπορούσε να καταστήσει 
δυσχερέστερο τον σχεδιασμό αλλά και τη διαχείριση του προγράμματος στην πράξη. 

5. Ταμεία μικρών έργων

Η φύση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας συνίσταται στη σύνδεση ανθρώπων σε 
διασυνοριακό επίπεδο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδίως τα έργα 
μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας (People-to-People) φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και 
είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών. Κατά κανόνα, οι 
αιτούντες είναι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τα εν λόγω έργα χαρακτηρίζονται ιδίως 
από την περιορισμένη τους έκταση και από το αντίστοιχα χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης. 
Κατέστη σαφές ότι, για να συνεχιστεί η επιτυχία των μικρών έργων, ήταν έντονη η ανάγκη 
απλούστευσης, αποσαφήνισης των κανόνων και άμεσης κατοχύρωσης των μικρών έργων 
εντός του κανονιστικού πλαισίου. Η επιλογή που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής 
για δημιουργία ταμείων μικρών έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg γίνεται δεκτή 
με ικανοποίηση από τον εισηγητή. Ωστόσο, η διαχείριση των ταμείων αυτών θα πρέπει να 
είναι πιο ευέλικτη. Θα πρέπει, επίσης, να είναι δυνατή η δημιουργία περισσότερων του ενός 
μικρών ταμείων ανά πρόγραμμα. 

Η έκταση στην οποία οι προτεινόμενες από την Επιτροπή διατάξεις θα οδηγήσουν σε άμεση 
απλούστευση και σε μείωση του διοικητικού φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους των 
έργων μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων. 

6. Ύψος της συγχρηματοδότησης

Ο εισηγητής εκφράζει δυσαρέσκεια για την πρόταση της Επιτροπής για μείωση της μέγιστης 
συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων Interreg. Θεωρεί ότι το προτεινόμενο ποσοστό 
ύψους 70 % είναι ανεπαρκές και, αντ’ αυτού, προτείνει να αυξηθεί το ποσοστό στο 85 %. Τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των αντίστοιχων τομέων του προγράμματος. 

7. Προχρηματοδότηση

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η μείωση του επιπέδου των προχρηματοδοτήσεων 
ορισμένων προγραμμάτων σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020 ενδέχεται να δημιουργήσει 
ορισμένες οικονομικές δυσκολίες, δεδομένου ότι, ιδίως κατά την έναρξη των προγραμμάτων, 
οι οικονομικές ανάγκες είναι αυξημένες. Οι κανόνες για την προχρηματοδότηση θα πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΕΕΣ και, ως εκ τούτου, ο εισηγητής 
προβλέπει υψηλότερη προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του σχεδίου της έκθεσης, ιδίως στην 
αρχή της περιόδου προγραμματισμού.
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8. Δείκτες

Ο εισηγητής επικροτεί καταρχήν την εισαγωγή ειδικών δεικτών Interreg για τη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων συνεργασίας. 
Ωστόσο, οι προτεινόμενοι δείκτες ενδέχεται να είναι ακατάλληλοι για την αποτύπωση της 
βάσει της διαδικασίας προστιθέμενης αξίας της διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, καθώς και για την παροχή θετικών φορολογικών κινήτρων. 
Ενδέχεται να αποδειχθεί αναγκαία, στη διάρκεια των συζητήσεων, μια αντίστοιχη 
προσαρμογή των δεικτών ή ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του συστήματος δεικτών.

9. Κανόνας ν + 2, πολλαπλή επιβάρυνση των περιφερειών

Βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, ο 
εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι η επιστροφή το σύστημα ν + 2 (πρώην ν + 3) που 
προτείνει η Επιτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει εν μέρει σε μείωση των κονδυλίων σε όλη 
την Ευρώπη, καθώς οι πόροι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι αρκετά γρήγορα. Τούτο, μαζί 
με ενδεχόμενες μειώσεις της διαθέσιμης χρηματοδότησης, καθώς και των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλαπλή επιβάρυνση των 
περιφερειών σε ό,τι αφορά την ΕΕΣ. 

10. Καθεστώτα ενισχύσεων

Εδώ και πολλά έτη, η προώθηση της ΕΕΣ αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της πολιτικής της 
ΕΕ για τη συνοχή. Η στήριξη προς ΜΜΕ για το κόστος έργων ΕΕΣ εξαιρείται ήδη από την 
υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 
(ΓΚΑΚ). Επίσης, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
2014-2020 και στο τμήμα του ΓΚΑΚ για τις περιφερειακές ενισχύσεις περιλαμβάνονται 
ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις από 
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. 

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οι ενισχύσεις για έργα ΕΕΣ θα ήταν συμβατές με την 
εσωτερική αγορά και θα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στις 
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Προτείνει, επομένως, τα προγράμματα ΕΕΣ να 
θεωρούνται καταρχήν άνευ σημασίας σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, έτσι ώστε να μην 
βρίσκουν εφαρμογή σε αυτά οι περίπλοκοι έλεγχοι συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις 
ενισχύσεις. 

11. Ενδιάμεση επανεξέταση 

Η προβλεπόμενη ενδιάμεση επανεξέταση και οι πιθανές προσαρμογές των πολυμερών 
προγραμμάτων Interreg απαιτούν πολύ πιο εντατικές διαδικασίες συντονισμού. Ο εισηγητής 
επισημαίνει ότι τούτο δεν θα πρέπει να προκαλέσει δυσκολίες ή καθυστερήσεις στη 
χρηματοδότηση των έργων κατά το δεύτερο ήμισυ του προγράμματος. 
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