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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικές πληροφορίες

Μέχρι σήμερα, ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη έργων υποδομής του 
τομέα των μεταφορών, και συνεπώς στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σαφώς θετικός. Τα κονδύλια της ΕΕ έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην 
οικονομική μεγέθυνση, την επενδυτική δραστηριότητα και τις αγορές εργασίας, καθώς και 
στην ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και στην εσωτερική και 
εξωτερική ισορροπία των οικονομιών των κρατών μελών. Η υλοποίηση της πολιτικής 
συνοχής συμβάλλει στη μείωση όχι μόνο της απόστασης μεταξύ επιμέρους κρατών μελών, 
αλλά και των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών.

Οι έρευνες δείχνουν σαφώς ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αύξησαν σημαντικά τη 
μεγέθυνση του ΑΕΠ και επιτάχυναν τη σύγκλιση των οικονομιών των κρατών μελών. Τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια προωθούν επίσης τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και τη μείωση της ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. 

Η πολιτική συνοχής παρέχει αποτελεσματική στήριξη για τη διαδικασία δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας και χρηματοδοτεί προγράμματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, και, με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνει την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες απασχόλησης της αγοράς εργασίας. Η πολιτική συνοχής και τα μέσα της 
εξακολουθούν να αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες αύξησης της ανάπτυξης σε 
πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Το Ταμείο Συνοχής είναι το αποτελεσματικότερο από τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα όσον αφορά τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων σύγκλισης μέσω 
της υλοποίησης στρατηγικών έργων στις ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας και στα δίκτυα 
ΔΕΔ-Μ.

Στις 29 Μαΐου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε μία πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το 
Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και 
Μετανάστευσης (ΤΑΜ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη 
Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ), εφεξής «κανονισμός-πλαίσιο». 
Κύριος σκοπός της εν λόγω πράξης είναι ο εξορθολογισμός και η ενοποίηση των κανόνων 
χρήσης των κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση κατά τα έτη 2021-2027. 

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει ποσό 330,6 δισεκατομμυρίων EUR για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτό περιλαμβάνει 41,394 δισεκατομμύρια EUR για το 
Ταμείο Συνοχής, από τα οποία τα 10 δισεκατομμύρια EUR προορίζονται για χρήση στο 
πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». 

Η θέση του συντάκτη της γνωμοδότησης

Λόγω της ιδιαίτερα τεχνικής και λεπτομερούς φύσης της νέας πρότασης, ο συντάκτης της 
παρούσας γνωμοδότησης εστίασε κυρίως στις πτυχές που επηρεάζουν άμεσα τις επενδύσεις 
στον τομέα των μεταφορών.
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Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί με τον βασικό στόχο που οδήγησε στην 
κατάρτιση της πρότασης του κανονισμού-πλαισίου, ήτοι την ανάγκη να μειωθεί ο περιττός 
διοικητικός φόρτος και, παράλληλα, να διασφαλιστεί υψηλός βαθμός βεβαιότητας όσον 
αφορά την νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών. Κατά την άποψη του συντάκτη 
της παρούσας γνωμοδότησης, είναι αναγκαίο οι διαδικασίες να γίνουν πιο ευέλικτες για να 
προσαρμοστούν οι κανόνες χρήσης των υφιστάμενων προγραμμάτων στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες και οικονομικές ανάγκες, καθώς και για την καλύτερη αντιστοίχιση των εν λόγω 
προγραμμάτων στις προτεραιότητες της ΕΕ.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες 
απλούστευσης και εξορθολογισμού της υλοποίησης, που η Επιτροπή δεν έχει αξιοποιήσει 
ακόμη. Για παράδειγμα, κάποιες λύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες 
τροποποιήσεις του κανονισμού αριθ. 1303/2013 (του λεγόμενου κανονισμού «Omnibus») δεν 
συμπεριλήφθηκαν από την Επιτροπή στην πρόταση που υπέβαλε. Επιπλέον, δεν πρόκειται να 
συμβάλουν όλες οι λύσεις που προτείνει η Επιτροπή στην απλούστευση και τον 
εξορθολογισμό της υλοποίησης.

Όσον αφορά τα κονδύλια που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», το 30% των εν λόγω ποσών διατίθενται αμέσως σε όλες τις χώρες 
συνοχής σε ανταγωνιστική βάση, ενώ 70 % κατανέμονται στους εθνικούς φακέλους, ενώ την 
περίοδο 2014-2020 όλα τα κονδύλια του ΤΣ κατανεμήθηκαν στους εθνικούς φακέλους, προς 
χρήση εντός περιόδου τριών ετών στο πλαίσιο αυτών των φακέλων, και, στη συνέχεια, 
διατέθηκαν σε ανταγωνιστική βάση. 

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης δεν στηρίζει την πρόταση για άμεση μεταφορά 
του 30 % των πόρων που χορηγούνται στο Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» για όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΤΣ. Ο συντάκτης της 
παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι η συνολική μεταφορά 10 δισεκατομμυρίων EUR από 
το Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα πρέπει να διαιρεθεί σε 
εθνικούς φακέλους (με περιορισμένη περίοδο χρήσης) ανάλογα με τη συνεισφορά των 
επιμέρους κρατών μελών. Η εν λόγω λύση λειτουργεί στην τρέχουσα δημοσιονομική 
προοπτική και δεν υπάρχει ουσιαστική ή πρακτική αιτιολόγηση για τη μείωση των εθνικών 
φακέλων στο 70 %.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την περικοπή του ποσοστού συγχρηματοδότησης από το τρέχον 
85% στο 70% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, γεγονός που θα απαιτήσει πολύ 
μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτων που 
υλοποιούνται με τη χρήση κονδυλίων που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής. 

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις για μεγάλα έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών που 
υλοποιούνται με κονδύλια που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής θα απαιτήσει 
μεγαλύτερη συνεισφορά από τον εθνικό προϋπολογισμό. Η εν λόγω λύση θα καταστήσει 
αδύνατη την ταυτόχρονη πραγματοποίηση πολλών επενδύσεων και θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο πρωτίστως στις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, που είναι υψηλής έντασης 
κεφαλαίου και οι περισσότερες εξ αυτών δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη 
συγχρηματοδότηση που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Η προτεινόμενη μείωση στο επίπεδο 
συγχρηματοδότησης από το ΤΣ και η αύξηση της εθνικής συγχρηματοδότησης όχι μόνο δεν 
θα αυξήσει την αίσθηση ευθύνης των κρατών μελών, αλλά θα μπλοκάρει επίσης την 
υλοποίηση πολλών έργων υποδομής. 

Η Επιτροπή προτείνει να αντικατασταθεί ο κανόνας «n+3» που ισχύει σήμερα με τον κανόνα 
«n+2». Ο κανόνας «n+3» είναι ιδιαίτερα επωφελής για σύνθετα επενδυτικά έργα μεγάλης 
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κλίμακας που γεννούν μεγάλες δαπάνες και παρέχει το αναγκαίο χρονικό πλαίσιο για όλα τα 
στάδια του κύκλου ζωής του έργου. Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν έργα στον τομέα των 
μεταφορών. Ο κανόνας «n+2» δεν εγγυάται την επίσπευση της επενδυτικής διαδικασίας, 
αλλά απλώς αυξάνει τις κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν πιστοποιούν τα κονδύλια με τον 
ενδεδειγμένο ρυθμό. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να μην είναι δυνατό να διατηρηθεί ο ρυθμός 
εφαρμογής που καθορίζεται από τον κανόνα «n+2» και οι χώρες θα χάσουν σημαντικό τμήμα
της χορήγησης.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης ανησυχεί επίσης για τη σχεδιαζόμενη μείωση των 
πόρων του Ταμείου Συνοχής, καθώς και την εγκατάλειψη της αρχής του ΤΣ για παροχή ενός 
τρίτου της συνολικής χορήγησης. Η προτεινόμενη χορήγηση για το Ταμείο Συνοχής για την 
περίοδο 2021-2027 είναι 41,4 δισεκατομμύρια EUR, σε σύγκριση με τα 75,8 δισεκατομμύρια 
EUR στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής, που αποτελεί μείωση κατά 
45% σε πραγματικούς όρους. Ταυτόχρονα, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
των δικαιούχων χωρών του Ταμείου Συνοχής δεν έχει αυξηθεί στην ίδια κλίμακα. Μια τόσο 
σημαντική μείωση του Ταμείου Συνοχής θα περιορίσει την ικανότητα κάλυψης μεγάλων 
επενδυτικών αναγκών στη βασική υποδομή μεταφορών στις χώρες συνοχής.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης εγείρει επίσης αντιρρήσεις για τη λίστα βασικών 
προϋποθέσεων που προτείνεται στο παράρτημα του κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τον τομέα 
των μεταφορών. Είναι ιδιαιτέρως αμφίβολη η ανάγκη να συμπεριληφθούν στο έγγραφο 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού μεταφορών πληροφορίες σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
πόρους που είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της 
υφιστάμενης και σχεδιαζόμενης υποδομής. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει επίσης αμφιβολίες σχετικά με τη σύνδεση των 
δαπανών των ταμείων της ΕΕ με το κράτος δικαίου. Μόνον αντικειμενικά, μη 
πολιτικοποιημένα και αμερόληπτα κριτήρια θα επιτύχουν εν προκειμένω τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Παράλληλα, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επισημαίνει ότι η 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, όπως 
παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, δεν πληροί τα ανωτέρω κριτήρια. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η χρηματοδότηση για την περίοδο 
2021-2027, στον τομέα της πολιτικής 
συνοχής, πρέπει να αυξηθεί όπως 
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περιγράφεται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή έστω να 
διατηρηθεί στο επίπεδο του τρέχοντος 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία 2Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος 
δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 
άρθρου 322 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αφορούν επίσης μέτρα για τη σύνδεση της 
αποδοτικότητας των ταμείων με τη 
χρηστή οικονομική διακυβέρνηση και την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός της χρηστής οικονομικής 
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χρηστή και αποτελεσματική
δημοσιονομική διαχείριση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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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, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας 
του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της 
όσον αφορά τους στόχους αειφόρου 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης και των δράσεων για το κλίμα 
με στόχο την επίτευξη του συνολικού 
στόχου για τουλάχιστον 25% των δαπανών 
του προϋπολογισμού της Ένωσης που 
υποστηρίζουν στόχους σχετικούς με την 
κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-
2027 του ΠΔΠ, και 30% το συντομότερο 
δυνατό και το αργότερο το 2027. Μεταξύ 
άλλων, μέσω της αναδιάρθρωσης των 
περιοχών εξόρυξης άνθρακα μέσω και 
του Ταμείου Δίκαιης Ενεργειακής 
Μετάβασης

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η χρηματοδότηση της πολιτικής 
συνοχής τα έτη 2021-2027 θα πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο του 
προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη 
βασικών στόχων πολιτικής, η υλοποίηση 
μεγάλων επενδυτικών έργων και η 
μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων 
μεταξύ περιφερειών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



PE627.581v02-00 8/46 AD\1169258EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού·

α) μια ανταγωνιστική, εξυπνότερη
και βιώσιμη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, μέσω της μείωσης 
των εθνικών και περιφερειακών 
κοινωνικοοικονομικών ασυμμετριών και 
της προώθησης καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού

Τροπολογία 6

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 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της 
προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων 
και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, της προσαρμογής στη 
διαρθρωτική και κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των 
κινδύνων·

Τροπολογία 7

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 περισσότερο και καλύτερα
διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της 
ενίσχυσης των βιώσιμων μεταφορών, της 
ασφαλούς και έξυπνης κινητικότητας, της 
διατροπικότητας, της 
διαλειτουργικότητας, ιδίως στον τομέα 
των μεταφορών, καθώς και των 
περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
απομόνωσης των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών μέσω της επένδυσης στη 
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δυνατότητα πρόσβασης και της 
επένδυσης στην πράσινη κινητικότητα.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) μια Ευρώπη πιο αλληλέγγυα, με την 
υποστήριξη της ένταξης των ατόμων με 
αναπηρίες·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει
τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών στο πλαίσιο του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
(Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης 
διαχείρισης.

3. Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει 
τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών στο πλαίσιο του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
(Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης 
διαχείρισης, με την προηγούμενη 
συμφωνία των μερών.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού COM(2018) 374 σχετικά με 
τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), άρθρο 60. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά 

4. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η 
Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά 
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με την εφαρμογή των προγραμμάτων. με την εφαρμογή των προγραμμάτων και 
υποβάλλει έκθεση, σχετικά με το 
αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος υποβάλλει τη 
συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή 
πριν από την υποβολή του πρώτου 
προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή.

2. Το κράτος μέλος υποβάλλει τη 
συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή 
πριν από την υποβολή του πρώτου 
προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή, αλλά 
όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 
2021.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της 
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με τον παρόντα κανονισμό και τους 
ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η 
Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει 
ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις.

με τον παρόντα κανονισμό και τους 
ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η 
Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει 
υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 
και, κατά περίπτωση, τις σχετικές ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος.

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος επανεξετάζει τη 
συμφωνία εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

3. Εντός ενός μήνα, το κράτος μέλος 
επανεξετάζει τη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που ελήφθησαν από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο 
τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία 
υποβολής της εν λόγω εταιρικής σχέσης 
από το οικείο κράτος μέλος. Η συμφωνία 

4. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο 
τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία 
πρώτης υποβολής της εν λόγω εταιρικής 
σχέσης από το οικείο κράτος μέλος. Η 
συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν 
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εταιρικής σχέσης δεν τροποποιείται. τροποποιείται.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 θα χρησιμοποιηθούν στο 
πλαίσιο του κατάλληλου σκέλους του 
προγράμματος InvestEU για σχέδια που 
υλοποιήθηκαν από το αντίστοιχο κράτος 
μέλος

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το πεδίο και το επίπεδο της 
αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων 
ή των πληρωμών που επιβάλλεται είναι 
αναλογικά, τηρούν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών 
και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της 
ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού στο οικείο 
κράτος μέλος σε σχέση με τον ενωσιακό 
μέσο όρο και τον αντίκτυπο της αναστολής 
στην οικονομία του οικείου κράτους 
μέλους. Ειδικός παράγοντας που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη είναι ο αντίκτυπος των 
αναστολών σε προγράμματα κρίσιμης 
σημασίας για την αντιμετώπιση αντίξοων 
οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών.

9. Το πεδίο και το επίπεδο της 
αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων 
ή των πληρωμών που επιβάλλεται είναι 
αναλογικά, τηρούν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών 
και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της 
ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού στο οικείο 
κράτος μέλος σε σχέση με τον ενωσιακό 
μέσο όρο και τον αντίκτυπο της αναστολής 
στην οικονομία του οικείου κράτους 
μέλους. Ειδικός παράγοντας που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη είναι ο αντίκτυπος των 
αναστολών σε προγράμματα κρίσιμης 
σημασίας για την αντιμετώπιση αντίξοων 
διαρθρωτικών, οικονομικών ή κοινωνικών 
συνθηκών, όπως στην περίπτωση των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προσδίδει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ιδιαίτερο χαρακτήρα, λόγω 
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της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εν λόγω περιοχών που 
συνεπάγεται περιορισμούς και αυξημένες δαπάνες για την ανάπτυξή τους. Η συσχέτιση της 
πολιτικής συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή αναλήψεων 
των υποχρεώσεων ή των πληρωμών στις περιοχές όταν υφίσταται αθέτηση υποχρεώσεων από 
το κράτος και όχι από τις περιοχές.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς 
και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων 
στρατηγικής σημασίας, και την 
αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω 
ειδικούς στόχους και στις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, 
ανάλογα με την περίπτωση·

i) τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς 
και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων 
στρατηγικής σημασίας, και την 
αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω 
ειδικούς στόχους και στις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, 
ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και ένα 
χρονοδιάγραμμα·

Τροπολογία 20

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 
λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 
4 και 8 και, κατά περίπτωση, τις σχετικές 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής του προγράμματος 
από το κράτος μέλος.

2. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής του προγράμματος 
από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος επανεξετάζει το 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την 
Επιτροπή.

3. Το κράτος μέλος επανεξετάζει το 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις που ελήφθησαν από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με 
τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
για κάθε Ταμείο κανονισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε 

2. Η Επιτροπή αξιολογεί την 
τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με 
τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
για κάθε Ταμείο κανονισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε 
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εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την 
υποβολή του τροποποιημένου 
προγράμματος.

εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την 
υποβολή του τροποποιημένου 
προγράμματος.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος επανεξετάζει το 
τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνει 
υπόψη τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

3. Εντός ενός μήνα το κράτος μέλος 
επανεξετάζει το τροποποιημένο 
πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρήσεις που ελήφθησαν από την 
Επιτροπή.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, το κράτος μέλος 
μπορεί να μεταφέρει, για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, ποσό έως το 10% 
του αρχικού κονδυλίου μιας 
προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως 
το 5% του προϋπολογισμού του 
προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα 
του ίδιου Ταμείου του ίδιου 
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προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προσδίδει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ιδιαίτερο χαρακτήρα, λόγω 
της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εν λόγω περιοχών που 
συνεπάγεται περιορισμούς και αυξημένες δαπάνες για την ανάπτυξή τους. Για τους λόγους 
αυτούς, απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσον αφορά τη 
μεταφορά κονδυλίων από μια προτεραιότητα στην άλλη στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, 
για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και απρόβλεπτων περιορισμών, και ιδίως των 
καταστροφών που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη», και για 
την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 
2.5 %;

α) για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη», και για 
την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 
2.5 %; για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, 4%·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προσδίδει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ιδιαίτερο χαρακτήρα, λόγω 
της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εν λόγω περιοχών που 
συνεπάγεται περιορισμούς και αυξημένες δαπάνες για την ανάπτυξή τους. Αυτές οι αυξημένες 
δαπάνες επηρεάζουν επίσης τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προσδίδει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ιδιαίτερο χαρακτήρα, λόγω 
της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εν λόγω περιοχών που 
συνεπάγεται περιορισμούς και αυξημένες δαπάνες για την ανάπτυξή τους. Αυτές οι αυξημένες 
δαπάνες επηρεάζουν επίσης τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για την υποστήριξη από το ΕΤΘΑ: 
6 %;

γ) για την υποστήριξη από το ΕΤΘΑ: 
6 %; για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
7 %·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προσδίδει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ιδιαίτερο χαρακτήρα, λόγω 
της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εν λόγω περιοχών που 
συνεπάγεται περιορισμούς και αυξημένες δαπάνες για την ανάπτυξή τους. Αυτές οι αυξημένες 
δαπάνες επηρεάζουν επίσης τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με 
ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα 
σωρευτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα 
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 που 
παρατίθεται στο παράρτημα VII.

Η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με 
ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα 
σωρευτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα 
έως τις 31 Μαΐου και τις 30 Νοεμβρίου 
κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο παράρτημα VII.
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση προγραμμάτων είναι αρκετά περίπλοκη και η εξάλειψη ορισμένων ημερομηνιών 
θα επιτρέψει να απλουστευθεί η εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως 
τις 31 Ιανουαρίου 2022 και η τελευταία 
έως τις 31 Ιανουαρίου 2030.

Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως 
τις 31 Μαΐου 2022 και η τελευταία έως τις 
31 Ιανουαρίου 2030.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση προγραμμάτων είναι αρκετά περίπλοκη και η εξάλειψη ορισμένων ημερομηνιών 
θα επιτρέψει να απλουστευθεί η εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει 
ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του 
προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος 
στον οποίο διατίθενται πληροφορίες 
σχετικά με τα προγράμματα υπό την 
ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, 
τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες
δυνατότητες χρηματοδότησης και τα 
επιτεύγματα του προγράμματος.

1. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει 
ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του 
προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος 
στον οποίο διατίθενται πληροφορίες 
σχετικά με τα προγράμματα υπό την 
ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, 
τις δραστηριότητες, το χρονοδιάγραμμα 
της πρόσκλησης για την υποβολή 
προτάσεων, τις διαθέσιμες δυνατότητες 
χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του 
προγράμματος.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πράξεις δεν επιλέγονται για 
υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση 
που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί 
πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος 
στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν 
έχουν εκτελεστεί όλες τις σχετικές 
πληρωμές.

6. Οι πράξεις δεν επιλέγονται για 
υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση 
που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί 
πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος 
στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν 
έχουν εκτελεστεί όλες τις σχετικές 
πληρωμές. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 21 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX (σχετικά με 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας) αναφορικά με την αντιστάθμιση 
του πρόσθετου κόστους για τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και με τις 
πράξεις που αφορούν τα ειδικά πρόσθετα 
κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. XXXX (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής).

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στο ΕΤΘΑ σύμφωνα με το άρθρο 
21 της πρότασης της Επιτροπής και στο ΕΤΠΑ, ιδίως όσον αφορά τα ειδικά πρόσθετα κονδύλια 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιχειρήσεις από τρίτες χώρες 
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών για 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, 
μόνον εφόσον είναι δυνατή η συμμετοχή 
και για επιχειρήσεις από την ΕΕ σε 
δημόσιες προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών στις χώρες προέλευσης 
αυτών των επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61a

Κρατικές ενισχύσεις

Θεωρείται ότι οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αυτόματη συμβατότητα θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική 
πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο 
που πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να 
διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον 
αφορά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

(11) Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική 
πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο 
που πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να 
διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι και 
κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικασίες σε όλα τα στάδια θα 
υλοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών 
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υπηρεσιών, με πλήρη διαφάνεια.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 2021: 0,5 %· α) 2021: 1 %·

Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 2022: 0,5 %· β) 2022: 1,0 %·

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 2023: 0,5 %· γ) 2023: 2 %·

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 2024: 0,5 %· δ) 2024: 2,5 %·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 2025: 0,5 %· ε) 2025: 2,5 %·

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) 2026: 0,5% στ) 2026: 2,5 %

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) 2027-2029: 3%

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 349 ΣΛΕΕ προσδίδει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ιδιαίτερο χαρακτήρα, λόγω 
της διαρθρωτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των εν λόγω περιοχών που 
συνεπάγεται περιορισμούς και αυξημένες δαπάνες για την ανάπτυξή τους. Η διατήρηση των 
ισχύοντων συντελεστών προχρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 134 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή που διατίθενται για 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την 
περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 
372 197 000 000 EUR σε τιμές 2018.
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Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι πόροι για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην απασχόληση και την 
ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97,5 % των 
συνολικών πόρων και κατανέμονται ως 
εξής:

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) 61,6 % στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) 14,3 % στις περιφέρειες 
μετάβασης·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) 10,8 % στις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες·
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στο ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης 
για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) 
προστίθεται στο ΕΚΤ+ κονδύλιο ύψους
376 928 934 EUR.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση σε σχέση με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της πρότασης κανονισμού για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το αργότερο 2 
έτη πριν από την προκήρυξη πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών για τον ΜΣΕ το 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά 
με το ύψος του ποσού και τα κριτήρια.

Τροπολογία 54
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 30 % των πόρων που μεταφέρονται 
στον ΜΣΕ διατίθεται αμέσως μετά τη 
μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη που είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής, με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ].

διαγράφεται

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος 
κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις 
ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής όσον αφορά το 70 % των πόρων 
που μεταφέρονται στον ΜΣΕ.

Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος 
κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις 
ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι πόροι που 
μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν 
έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα 
τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με 

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι πόροι που 
μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν 
έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα 
τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με 
σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με 
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τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός 
ΜΣΕ].

τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός 
ΜΣΕ].

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι πόροι για τον στόχο 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
(Interreg) ανέρχονται στο 2,5 % των 
συνολικών πόρων που διατίθενται για 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία 
για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά 
σε 8.430.000.000 EUR).

7. Οι πόροι για τον στόχο 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
(Interreg) ανέρχονται στο 3 % των 
συνολικών πόρων που διατίθενται για 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία 
για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά 
σε 10.116.000.000 EUR).

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ποσού έως 15 % των συνολικών 
κονδυλίων που προορίζονται για τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε 
περιφέρειες μετάβασης ή περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες και από 
περιφέρειες μετάβασης σε περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μια ανακατανομή των πόρων από λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες προς περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 70 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

α) 85 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 60

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 55 % για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

β) 60% για τις περιφέρειες 
μετάβασης·

Τροπολογία 61

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 40 % για τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

γ) 50 % για τις περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 63

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

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

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

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – πίνακας 1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: 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 προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

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 κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: 
πλημμύρες (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και 

100 %
100 
%
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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 
%

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 
%
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050 Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, πράσινες υποδομές 40 %
100 
%

Τροπολογία

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: 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 προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

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 %

027α
Υποστήριξη σε επιχειρήσεις που κάνουν διαρθρωτικές αλλαγές για να 
προωθήσουν οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
και την παραγωγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

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 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 
%
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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 
%

045 Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών 0 %
100 
%

046 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 0 %
100 
%

046α Αποκατάσταση περιφερειών εξόρυξης άνθρακα 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 
%
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – πίνακας 1 ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας 
και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

051
ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (δίκτυο 
κορμού/οπισθόζευξης)

0 % 0 %

052

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας 
(πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση 
οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης 
για εγκαταστάσεις πολλαπλών κατοικιών)

0 % 0 %

053

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας 
(πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση 
οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης 
για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους) 

0 % 0 %

054

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας 
(πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση 
οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό βάσης για προηγμένες ασύρματες 
επικοινωνίες) 

0 % 0 %

055
ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται 
πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, 
αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)

0 % 0 %

056 Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 0 %

057 Νέοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 0 % 0 %

058
Νέες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους 
κόμβους ΔΕΔ-Μ

0 % 0 %

059 Άλλες νέες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης 0 % 0 %

060
Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών – Κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 % 0 %

061
Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και οδών –
Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 % 0 %

062
Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, 
εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)

0 % 0 %

063 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδοί 40 % 0 %

064 Νέοι σιδηρόδρομοι – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 100 % 40 %

065 Νέοι σιδηρόδρομοι – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 100 % 40 %
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066 Άλλοι νέοι σιδηρόδρομοι 100 % 40 %

067
Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ

0 % 40 %

068
Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Εκτεταμένο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ

0 % 40 %

069 Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων 0 % 40 %

070 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηρόδρομοι 40 % 0 %

071
Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 
(ERTMS)

0 % 40 %

072 Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός 40 % 40 %

073 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές 100 % 40 %

074 Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών 100 % 40 %

075 Υποδομές ποδηλασίας 100 %
100 
%

076 Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών 40 % 0 %

077 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων 100 % 40 %

078 Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ) 40 % 40 %

079 Πολυτροπικές μεταφορές (μη αστικές) 40 % 40 %

080 Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 40 % 0 %

081 Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 40 % 0 %

082 Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΔΕΔ-Μ) 40 % 0 %

083
Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)

40 % 0 %

084 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς 40 % 0 %

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας 
και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

051
ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (δίκτυο 
κορμού/οπισθόζευξης)

100 % 0 %

052

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας 
(πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση 
οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης 
για εγκαταστάσεις πολλαπλών κατοικιών)

100 % 0 %

053

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας 
(πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση 
οπτικών ινών μέχρι το σημείο διανομής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης 
για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους) 

100 % 0 %
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054

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας 
(πρόσβαση/τοπικός βρόχος με επιδόσεις ισοδύναμες με εγκατάσταση 
οπτικών ινών μέχρι τον σταθμό βάσης για προηγμένες ασύρματες 
επικοινωνίες) 

100 % 0 %

055
ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ (συμπεριλαμβάνονται 
πόροι/εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, 
αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)

100 % 0 %

056 Νέοι αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και οδοί – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 50 % 0 %

057 Νέοι αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες και οδοί – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 50 % 0 %

058
Νέες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους 
κόμβους ΔΕΔ-Μ

50 % 0 %

059 Άλλες νέες εθνικές, περιφερειακές οδοί και οδοί τοπικής πρόσβασης 0 % 0 %

059α
Έλεγχος και αναβάθμιση των υπαρχουσών οδικών γεφυρών και 
σηράγγων, για λόγους ασφαλείας

0 % 0 %

060
Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και οδών 
– Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 % 0 %

061
Ανακατασκευές και βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και οδών 
– Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

0 % 0 %

062
Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, 
εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)

0 % 0 %

063 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: οδοί 100 % 0 %

064 Νέοι σιδηρόδρομοι – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ 100 % 40 %

065 Νέοι σιδηρόδρομοι – Εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 100 % 40 %

066 Άλλοι νέοι σιδηρόδρομοι 100 % 40 %

067
Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-
Μ

100 % 40 %

068
Ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων – Εκτεταμένο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ

100 % 40 %

068α
Αποκατάσταση περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών 
συνδέσεων που είχαν εγκαταλειφθεί ή αποξηλωθεί (ελλείπουσες 
συνδέσεις)

0 % 0 %

069 Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις σιδηροδρόμων 100 % 40 %

069α Ανακατασκευές και βελτιώσεις αεροδρομίων

069β
Έλεγχος και αναβάθμιση των υπαρχουσών οδικών γεφυρών και 
σηράγγων, για λόγους ασφαλείας 

0 % 0 %

070 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: σιδηρόδρομοι 100 % 0 %

071
Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 
(ERTMS)

100 % 40 %

071α Σύστημα πληροφοριών για τους ποταμούς (RIS)
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072 Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός 40 % 40 %

073 Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές 100 % 40 %

074 Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών 100 % 40 %

075 Υποδομές ποδηλασίας και πεζοπορίας 100 %
100 
%

076 Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών 100 %
100
%

077 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων 100 %
100 
%

078 Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ) 100 %
100 
%

079 Πολυτροπικές μεταφορές (μη αστικές) 100 %
100 
%

079α
Ενιαία κοινά συστήματα κινητικότητας διασυνδεδεμένα με τις 
δημόσιες μεταφορές σε αγροτικές περιοχές (SMARTA)

0 % 0 %

080 Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 40 % 0 %

081 Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες 40 % 0 %

081α
Διασυνοριακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στο 
πλαίσιο των θαλάσσιων αρτηριών

0 % 0 %

082 Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΔΕΔ-Μ) 40 % 0 %

083
Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)

40 % 0 %

084 Ψηφιοποίηση των μεταφορών: άλλοι τρόποι μεταφοράς 100 %
100 
%

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Πίνακας 2 – στήλη 2 – σειρά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. 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 προσαρμογή στην 

ΕΤΠΑ και Ταμείιο 
Συνοχής: 2.4 
Προαγωγή της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης των 
κινδύνων και της 
ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές

Αποτελεσματικό 
πλαίσιο διαχείρισης 
του κινδύνου 
καταστροφών.

Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό σχέδιο 
διαχείρισης του 
κινδύνου 
καταστροφών, 
σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες εθνικές 
στρατηγικές 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, το 
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κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης των 
κινδύνων

οποίο περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή 
των βασικών 
κινδύνων, που 
αξιολογούνται 
σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 
άρθρου 6 στοιχείο α) 
της απόφασης 
1313/2013/ΕΕ, οι 
οποίοι 
αντικατοπτρίζουν τις 
τρέχουσες και 
μακροπρόθεσμες 
απειλές (25-35 ετών). 
Η εκτίμηση βασίζεται, 
για κινδύνους που 
σχετίζονται με το 
κλίμα, σε σενάρια και 
προβλέψεις σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή

2. Περιγραφή 
των μέτρων πρόληψης 
καταστροφών, 
ετοιμότητας και 
αντίδρασης για την 
αντιμετώπιση των 
κύριων κινδύνων που 
εντοπίστηκαν. Τα 
μέτρα ιεραρχούνται 
ανάλογα με τους 
κινδύνους καθώς και 
τις οικονομικές τους 
επιπτώσεις, τις 
ελλείψεις σε επίπεδο 
ικανοτήτων1, την 
αποτελεσματικότητα 
και την 
αποδοτικότητα, 
λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων

3. Πληροφορίες 
σχετικά με τους 
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δημοσιονομικούς και 
χρηματοδοτικούς 
πόρους και 
μηχανισμούς που είναι 
διαθέσιμοι για την 
κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας και 
συντήρησης που 
συνδέονται με την 
πρόληψη, την 
ετοιμότητα και την 
αντιμετώπιση

__________________

1 Όπως αξιολογούνται στην εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου η οποία 
απαιτείται βάσει του άρθρου 6 στοιχείο γ) της απόφασης 1313/2013

Τροπολογία

2. 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 προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της 
διαχείρισης των 
κινδύνων

ΕΤΠΑ και Ταμείιο 
Συνοχής: 2.4 
Προαγωγή της 
προσαρμογής στην 
κλιματική και 
διαρθρωτική αλλαγή, 
της πρόληψης των 
κινδύνων και της 
ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές

Αποτελεσματικό 
πλαίσιο διαχείρισης 
του κινδύνου 
καταστροφών.

Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό σχέδιο 
διαχείρισης του 
κινδύνου 
καταστροφών, 
σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες εθνικές 
στρατηγικές 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, το 
οποίο περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή 
των βασικών 
κινδύνων, που 
αξιολογούνται 
σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 
άρθρου 6 στοιχείο α) 
της απόφασης 
1313/2013/ΕΕ, οι 
οποίοι 
αντικατοπτρίζουν τις 
τρέχουσες και 
μακροπρόθεσμες 
απειλές (25-35 ετών). 
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Η εκτίμηση βασίζεται, 
για κινδύνους που 
σχετίζονται με το 
κλίμα, σε σενάρια και 
προβλέψεις σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή

2. Περιγραφή 
των μέτρων πρόληψης 
καταστροφών, 
ετοιμότητας και 
αντίδρασης για την 
αντιμετώπιση των 
κύριων κινδύνων που 
εντοπίστηκαν. Τα 
μέτρα ιεραρχούνται 
ανάλογα με τους 
κινδύνους καθώς και 
τις οικονομικές τους 
επιπτώσεις, τις 
ελλείψεις σε επίπεδο 
ικανοτήτων1, την 
αποτελεσματικότητα 
και την 
αποδοτικότητα, 
λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων

3. Πληροφορίες 
σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς και 
χρηματοδοτικούς 
πόρους και 
μηχανισμούς που είναι 
διαθέσιμοι για την 
κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας και 
συντήρησης που 
συνδέονται με την 
πρόληψη, την 
ετοιμότητα και την 
αντιμετώπιση

__________________

1 Όπως αξιολογούνται στην εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου η οποία 
απαιτείται βάσει του άρθρου 6 στοιχείο γ) της απόφασης 1313/2013

Τροπολογία 67
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – Πίνακας 3 – στήλη 2 – σειρά 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3. Μια πιο 
διασυνδεδεμένη 
Ευρώπη μέσω της 
ενίσχυσης της 
κινητικότητας και των 
περιφερειακών 
διασυνδέσεων ΤΠΕ

ΕΤΠΑ και Ταμείιο 
Συνοχής:

Ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός 
μεταφορών στο 
κατάλληλο επίπεδο

Πολυτροπική 
χαρτογράφηση των 
υφιστάμενων και 
σχεδιαζόμενων 
υποδομών έως το 
2030, η οποία:

3.2 Ανάπτυξη 
βιώσιμου, ανθεκτικού 
στην κλιματική 
αλλαγή, έξυπνου, 
ασφαλούς και 
διατροπικού ΔΕΔ-Μ

1. Περιλαμβάνει 
οικονομική 
αιτιολόγηση των 
σχεδιαζόμενων 
επενδύσεων, με βάση 
αξιόπιστη ανάλυση 
ζήτησης και 
κατάρτιση 
κυκλοφοριακών 
μοντέλων, η οποία θα 
πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις 
αναμενόμενες 
επιπτώσεις της 
απελευθέρωσης των 
σιδηροδρόμων

2.
Αντικατοπτρίζ

ει τα σχέδια για την 
ποιότητα του αέρα, 
λαμβανομένων ιδίως 
υπόψη των εθνικών 
σχεδίων για απαλλαγή 
από τις εκπομπές 
διοξειδίου του 
άνθρακα

3. Περιλαμβάνει 
επενδύσεις σε 
διαδρόμους του 
δικτύου ΔΕΔ-Μ, όπως 
ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 
1316/2013, σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα 
προγράμματα 
εργασίας για το ΔΕΔ-



PE627.581v02-00 40/46 AD\1169258EL.docx

EL

Μ

4. Για επενδύσεις 
εκτός του κεντρικού 
ΔΕΔ-Μ, εξασφαλίζει 
τη 
συμπληρωματικότητα 
παρέχοντας επαρκή 
συνδεσιμότητα των 
περιφερειών και των 
τοπικών κοινοτήτων 
στο κεντρικό ΔΕΔ-Μ 
και στους κόμβους του

5. Διασφαλίζει 
την 
διαλειτουργικότητα 
του σιδηροδρομικού 
δικτύου, μέσω της 
ανάπτυξης ERTMS 
που συμμορφώνεται 
με τη γραμμή βάσης 3 
και το οποίο καλύπτει 
τουλάχιστον το 
ευρωπαϊκό σχέδιο 
εξάπλωσης

6. Προάγει την 
πολυτροπικότητα, 
εντοπίζοντας τις 
ανάγκες για 
τερματικούς σταθμούς 
συνδυασμένων 
μεταφορών ή 
μεταφόρτωσης για 
φορτία και ενεργούς 
τρόπους

7. Περιλαμβάνει 
μέτρα που 
αποσκοπούν στην 
προώθηση των 
εναλλακτικών 
καυσίμων, σύμφωνα 
με τα οικεία εθνικά 
πλαίσια πολιτικής

8. Περιλαμβάνει 
εκτίμηση των 
κινδύνων για την 
οδική ασφάλεια 
σύμφωνα με τις 
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υφιστάμενες εθνικές 
στρατηγικές οδικής 
ασφάλειας, καθώς και 
χαρτογράφηση των 
οδών και των 
τμημάτων που 
επηρεάζονται με 
ιεράρχηση των 
αντίστοιχων 
επενδύσεων

9. Παρέχει 
πληροφορίες για τους 
δημοσιονομικούς και 
χρηματοδοτικούς 
πόρους που 
αντιστοιχούν στις 
σχεδιαζόμενες 
επενδύσεις και που 
απαιτούνται για την 
κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας και 
συντήρησης των 
υφιστάμενων και 
σχεδιαζόμενων 
υποδομών

Τροπολογία

3. Μια πιο 
διασυνδεδεμέν
η Ευρώπη 
μέσω της 
ενίσχυσης της 
κινητικότητας 
και των 
περιφερειακών 
διασυνδέσεων 
ΤΠΕ

ΕΤΠΑ και 
Ταμείιο 
Συνοχής:

Ολοκληρωμέν
ος σχεδιασμός 
μεταφορών 
στο κατάλληλο 
επίπεδο

Πολυτροπική χαρτογράφηση των 
υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών 
έως το 2030, η οποία:

3.2 Ανάπτυξη 
βιώσιμου, 
ανθεκτικού 
στην 
κλιματική 
αλλαγή, 
έξυπνου, 
ασφαλούς και 
διατροπικού 

-1α. Απαιτείται να διασφαλιστεί η 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή 
και, σε μεγαλύτερο βαθμό, να 
συμπληρωθούν ελλείπουσες συνδέσεις και 
να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ, γεγονός που συνεπάγεται 
επενδύσεις σε υλικές υποδομές
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ΔΕΔ-Μ

1. Περιλαμβάνει οικονομική 
αιτιολόγηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων, 
με βάση αξιόπιστη ανάλυση ζήτησης και 
κατάρτιση κυκλοφοριακών μοντέλων, η 
οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις του ανοίγματος 
των αγορών των σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών

2. Αντικατοπτρίζει τα σχέδια για την 
ποιότητα του αέρα, λαμβανομένων ιδίως 
υπόψη των εθνικών σχεδίων για μείωση των 
εκπομπών στον τομέα των μεταφορών

3. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε 
διαδρόμους του δικτύου ΔΕΔ-Μ, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013, 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα 
εργασίας για το ΔΕΔ-Μ καθώς και σε 
προκαθορισμένα τμήματα του εκτεταμένου 
δικτύου

4. Για επενδύσεις εκτός του κεντρικού 
ΔΕΔ-Μ, εξασφαλίζει τη 
συμπληρωματικότητα παρέχοντας επαρκή 
συνδεσιμότητα των αστικών δικτύων, των 
περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων 
στο κεντρικό ΔΕΔ-Μ και στους κόμβους του

5. Διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα 
του σιδηροδρομικού δικτύου, μέσω της 
ανάπτυξης ERTMS που συμμορφώνεται με 
τη γραμμή βάσης 3 και το οποίο καλύπτει 
τουλάχιστον το ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης

6. Προάγει την πολυτροπικότητα, 
εντοπίζοντας τις ανάγκες για τερματικούς 
σταθμούς συνδυασμένων μεταφορών ή 
μεταφόρτωσης για φορτία και ενεργούς 
τρόπους

7. Περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν 
στην προώθηση των εναλλακτικών 
καυσίμων, σύμφωνα με τα οικεία εθνικά 
πλαίσια πολιτικής

8. Περιλαμβάνει εκτίμηση των κινδύνων 
για την οδική ασφάλεια σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες εθνικές στρατηγικές οδικής 
ασφάλειας, καθώς και χαρτογράφηση των 
οδών και των τμημάτων που επηρεάζονται με 
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ιεράρχηση των αντίστοιχων επενδύσεων

9α. Προωθεί τις πρωτοβουλίες για 
βιώσιμο περιφερειακό και διασυνοριακό 
τουρισμό που οδηγούν σε μια αμοιβαίως 
επωφελή κατάσταση τόσο για τους 
τουρίστες όσο και για τους κατοίκους, όπως 
η διασύνδεση του δικτύου EuroVelo με το 
διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΧΙI – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στα ποσά ανά περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 που προκύπτουν από το στοιχείο 
5 προστίθεται ποσό που απορρέει από τη 
χορήγηση πριμοδότησης 400 EUR ανά 
άτομο ετησίως, βάσει του μεριδίου του 
πληθυσμού της περιφέρειας της καθαρής 
μετανάστευσης από χώρες εκτός ΕΕ στο 
κράτος μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και μετά.

6. Στα ποσά ανά περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 που προκύπτουν από το στοιχείο 
5 προστίθεται ποσό που απορρέει από τη 
χορήγηση πριμοδότησης 1.000 EUR ανά 
άτομο ετησίως, βάσει του μεριδίου του 
πληθυσμού της περιφέρειας της καθαρής 
μετανάστευσης από χώρες εκτός ΕΕ στο 
κράτος μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και μετά.

Αιτιολόγηση

Με το θέμα μετανάστευση, το ζήτημα της ένταξης έρχεται στο επίκεντρο μιας επιτυχημένης 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΧIΙ – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο ποσό ανά περιφέρεια επιπέδου 
NUTS 2 που προκύπτει από το στοιχείο 5 
και αφορά μεταξύ άλλων και περιφέρειες 
εξόρυξης άνθρακα ποσό 500 ευρώ ανά 
άτομο για θέσεις εργασίας που 
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αναδιαμορφώθηκαν ή χάθηκαν εξαιτίας 
της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που 
αποσκοπεί σε ενεργειακό εφοδιασμό 
απαλλαγμένο από διοξείδιο του άνθρακα

Αιτιολόγηση

Η μείωση της εξόρυξης άνθρακα και η μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η οποία 
απαιτείται και βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα, δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις για 
συγκεκριμένες περιφέρειες στις οποίες πραγματοποιούνταν στο παρελθόν εξόρυξη άνθρακα. 
Ακριβώς για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα η κατάργηση της χρήσης άνθρακα συνεπάγεται 
οικονομικές επιβαρύνσεις και απώλειες θέσεων εργασίας. Αυτή η διαρθρωτική αλλαγή πρέπει 
να συνοδεύεται, να λάβει στήριξη και να διαμορφωθεί με κοινωνικά βιώσιμο τρόπο
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