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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής που ορίζει τις μελλοντικές γενικές κατευθύνσεις της 
πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 2014-2020 καθορίζει στο πρώτο μέρος της μια σειρά 
κοινών διατάξεων που ισχύουν για όλα τα διαρθρωτικά μέσα του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου (ΚΣΠ/CSF). 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ/ESF), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ/CF), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ/EAFRD) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ/EMFF) θα επιδιώξουν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο συμπληρωματικούς 
μεταξύ τους στρατηγικούς στόχους σύμφωνους με τους στόχους που έχει ορίσει η 
Στρατηγική "Ευρώπη 2020".

Ακόμη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης θα κληθεί στο προσεχές μέλλον να 
συνδράμει στην υλοποίηση της στρατηγικής για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
Ευρώπη κατά τρόπο συμπληρωματικό προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής, 
της πολιτικής της συνοχής και της αλιευτικής πολιτικής.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης επικροτεί αυτή τη νέα αντίληψη που αποβλέπει 
στην ενίσχυση της διεργασίας στρατηγικού και ενοποιημένου σχεδιασμού καθώς και της 
Στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· εκτιμά εντούτοις ότι πρέπει να τροποποιηθεί το νομοθετικό 
κείμενο προκειμένου να ορισθούν καλύτερα οι προτεραιότητες και οι εκτελεστικοί φορείς και 
να εξαλειφθούν τα τυχόν κενά που θα υπονόμευαν την αποτελεσματικότητα ολόκληρης της 
πολιτικής της συνοχής.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οι κυριότερες τροποποιήσεις που προτείνει ο συντάκτης 
του παρόντος για την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής.

1. Θεματική συγκέντρωση

Με το νέο διαρθρωτικό προγραμματισμό, η πολιτική της συνοχής καθίσταται το βασικό 
επενδυτικό μέσο για τη στήριξη των μεγάλων προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως αυτές 
καθορίστηκαν από τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020".  

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την αρχή της θεματικής συγκέντρωσης των βασικών 
στόχων της στρατηγικής για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη· φοβάται 
όμως ότι αυτή η έλλειψη ευελιξίας στην επιλογή των στόχων πιθανόν να θέσει υπό 
αμφισβήτηση το χαρακτηριστικό πνεύμα της πολιτικής της συνοχής "από κάτω προς τα 
πάνω" (bottom-up approach) που επιτρέπει να την προσανατολίζουμε αναλόγως των αναγκών 
της κάθε περιφέρειας, πνεύμα που αποτελεί τον πραγματικό κινητήρα της ανάπτυξης καθότι 
συνδέεται στενά με τις τοπικές συνθήκες. 

2. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Η πρόταση κανονισμού καθιερώνει το μηχανισμό της σύμβασης εταιρικής σχέσης, το 
έγγραφο που καθορίζει μεταξύ άλλων τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του κράτους 
μέλους καθώς και τους όρους για μια αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πιστώσεων 
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του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης καταρτίζεται από το κράτος 
μέλος, σε συνεργασία με τους εταίρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 της πρότασης.
Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά πως το προτεινόμενο από την Επιτροπή σύστημα 
διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων εν όψει της 
κατάρτισης της σύμβασης εταιρικής σχέσης, δεν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας.

Ειδικότερα, οι φορείς στους οποίους απευθύνεται κυρίως η πολιτική συνοχής και εκείνοι που 
είναι υπεύθυνοι για την υλοποίησή της, δηλαδή οι περιφερειακές και τοπικές αρχές των 
κρατών μελών, προβλέπεται να αναλάβουν τον ίδιο ρόλο με εκείνον που αναγνωρίζεται 
στους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· 
τούτο συνιστά μια εξομοίωση που δεν αντιστοιχεί στις διαχειριστικές ευθύνες που το 
σύστημα των τοπικών αυτονομιών διαθέτει στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής.     

Βάσει των ανωτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης ζητεί μια μεγαλύτερη συμμετοχή των 
τοπικών και ειδικά των περιφερειακών αρχών. 

3. Μακροοικονομικοί όροι

Η Επιτροπή προβλέπει στην πρότασή της την ενίσχυση των διατάξεων στο θέμα των 
μακροοικονομικών όρων που εξαρτούν σε τελευταία ανάλυση την μερική ή πλήρη 
εκταμίευση των πιστώσεων από την τήρηση των νέων μέτρων εφαρμογής του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε αυτή τη διάταξη και 
επομένως προτείνει την διαγραφή της. Ο κίνδυνος είναι να μετακυλιστεί εξαιτίας των 
μακροοικονομικών όρων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές η ευθύνη για τη τυχόν μη 
τήρηση των προϋποθέσεων που ορίσθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων μακροοικονομικής 
σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών, ευθύνη που αντίθετα πρέπει να ανήκει στα κράτη.  

4. Αποθεματικό επίδοσης

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει σε κάθε κράτος μέλος τη δημιουργία ενός αποθεματικού 
επίδοσης ίσου προς το 5% του συνόλου των πιστώσεων που αντιστοιχούν στο κράτος μέλος, 
αποθεματικό που θα παραμένει "παγωμένο" για όλη την περίοδο προγραμματισμού μέχρι την 
ανάλυση αποτελεσμάτων που θα κάνει η Επιτροπή το 2019. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτή τη διάταξη, διότι φοβάται ότι 
ο εν λόγω μηχανισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε τελευταία ανάλυση στον καθορισμό όχι 
ιδιαίτερα φιλόδοξων και επομένως εύκολα επιτεύξιμων στόχων, με σκοπό την είσπραξη 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης. 

5. Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο καθορίζει τους γενικούς στόχους και σκοπούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και τους 
μηχανισμούς συντονισμού των Ταμείων. Η Επιτροπή προβλέπει στην πρότασή της να 
εγκριθεί το παρόν σημαντικό στρατηγικό έγγραφο μέσω μιας κατ΄εξουσιοδότηση πράξης. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ακατάλληλη την προτεινόμενη νομική μορφή του κοινού 
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στρατηγικού πλαισίου. Μέσω των κατ΄εξουσιοδότηση πράξεων, ο νομοθέτης αναθέτει στην 
Επιτροπή την εξουσία να εγκρίνει μη νομοθετικές πράξεις γενικής φύσης που συμπληρώνουν 
ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης. 

Κατά συνέπεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης ζητεί να εγκριθεί το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία  και να ενσωματωθεί ως παράρτημα στον 
Κανονισμό. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει με
πράξη κατ’ εξουσιοδότηση ένα κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο ώστε οι στόχοι της 
Ένωσης να μετουσιωθούν σε δράσεις για 
τα Ταμεία του ΚΣΠ και να δοθεί σαφής 
στρατηγική κατεύθυνση στη διαδικασία 
προγραμματισμού σε επίπεδο κρατών 
μελών και περιφερειών. Το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης.

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει με 
πράξη κατ’ εξουσιοδότηση ένα κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ια το παρόντος κανονισμού
ώστε οι στόχοι της Ένωσης να 
μετουσιωθούν σε δράσεις για τα Ταμεία 
του ΚΣΠ και να δοθεί σαφής στρατηγική 
κατεύθυνση στη διαδικασία 
προγραμματισμού σε επίπεδο κρατών 
μελών και περιφερειών. Το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της εδαφικότητας και της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης καθώς και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που αναγνωρίζονται στο άρθρο 
349 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία 2
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου που θα εγκρίνει η Επιτροπή, 
κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του και σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή, μια σύμβαση εταιρικής σχέσης.
Με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο 
τα ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και να αναληφθούν σοβαρές 
δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης μέσω του προγραμματισμού 
των Ταμείων του ΚΣΠ.

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του και σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή, μια σύμβαση εταιρικής σχέσης.
Με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο 
τα ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και να αναληφθούν σοβαρές 
δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης μέσω του προγραμματισμού 
των Ταμείων του ΚΣΠ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες.
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Στις 
περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατό να 
ικανοποιηθεί ένας εκ των προτέρων όρος, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία 
να αναστείλει τις πληρωμές για το 

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες.
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν, οι οποίοι αφορούν σε μεγάλο 
βαθμό από απόψεως περιεχομένου και 
επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματική 
εφαρμογή των Ταμείων του ΚΣΠ, για να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχει το αναγκαίο 
πλαίσιο όρων για την αποτελεσματική 
χρήση της υποστήριξης της Ένωσης. Η 
εκπλήρωση αυτών των εκ των προτέρων 
όρων πρέπει να εκτιμάται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις που δεν 
καταστεί δυνατό να ικανοποιηθεί ένας εκ 
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πρόγραμμα. των προτέρων όρος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να αναστείλει τις 
πληρωμές για το πρόγραμμα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή
θα πρέπει να αναλάβει την επανεξέταση 
των επιδόσεων σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη το 2017 και 2019. Ένα αποθεματικό 
επίδοσης θα πρέπει να προβλεφθεί και να 
κατανεμηθεί το 2019 στις περιπτώσεις 
που έχουν επιτευχθεί τα ορόσημα ως προς 
τις επιδόσεις. Λόγω της πολυμορφίας και 
του διακρατικού χαρακτήρα τους, δεν 
πρέπει να υπάρχει αποθεματικό για τα 
προγράμματα της «Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας». Στις 
περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική 
απόκλιση ως προς την επίτευξη των 
ορόσημων ή των ποσοτικών στόχων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
πληρωμές για ένα πρόγραμμα, ή στο 
τέλος της περιόδου προγραμματισμού, να 
εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ώστε να εξασφαλίσει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά.

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλάβει την επανεξέταση 
των επιδόσεων σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη το 2017 και 2019.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της προτεινόμενης διαγραφής των άρθρων 18 έως 20.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια 
χώρα. Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών. Όταν, παρά την 
ενισχυμένη χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, 
ένα κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει όλες ή μέρος των 
πληρωμών και των δεσμεύσεων. Οι 
αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στρ εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, 
θα πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 

διαγράφεται
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από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
αναστολή πληρωμών θα πρέπει να 
αίρεται και τα κονδύλια να είναι εκ νέου 
διαθέσιμα στο οικείο κράτος μέλος μόλις 
το κράτος μέλος λάβει τα αναγκαία 
μέτρα.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 21.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 
σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 
επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 
είναι δυνατό να επιτευχθούν, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση κάθε προγράμματος.

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 
σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 
επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 
είναι δυνατό να επιτευχθούν και είναι 
συνεκτικοί από απόψεως 
προγραμματικών στόχων και 
χρηματοδοτικών κονδυλίων, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση κάθε προγράμματος, με βάση 
τις εμπειρίες του παρελθόντος.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών, της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το πέντε τοις εκατό των πόρων για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» πρέπει να φυλαχθεί 
ως αποθεματικό επίδοσης για καθένα από 

διαγράφεται
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τα Ταμεία και κατηγορία περιφέρειας σε 
κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 2 % των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
περιφερειών.

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει κατά 
κανόνα να γίνεται μεταφορά πόρων 
ανάμεσα σε διαφορετικές περιφέρειες, 
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 30% των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
περιφερειών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Η συχνότητα των δημοσιονομικών 
ελέγχων των πράξεων πρέπει να είναι 
ανάλογη με το μέγεθος της υποστήριξης 
της Ένωσης που προέρχεται από τα 
Ταμεία. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων
πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική 
επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν 
υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα 
αυτά, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας δημοσιονομικών ελέγχων ανά 
πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δειγματοληπτικών ελέγχων μετά το 

(87) Η συχνότητα των δημοσιονομικών 
ελέγχων των πράξεων πρέπει να είναι 
ανάλογη με το μέγεθος της υποστήριξης 
της Ένωσης που προέρχεται από τα 
Ταμεία. Συγκεκριμένα, πρέπει να
διενεργείται ένας μόνον δημοσιονομικός 
έλεγχος, όταν η συνολική επιλέξιμη 
δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα
200 000 ευρώ. Παρόλα αυτά, πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα διενέργειας 
δημοσιονομικών ελέγχων ανά πάσα 
στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δειγματοληπτικών ελέγχων μετά το 
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κλείσιμο μιας περατωθείσας πράξης. Για 
να είναι το επίπεδο των δημοσιονομικών 
ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον 
κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε 
σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
όταν δεν υπάρχουν σημαντικές 
ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η 
ελεγκτική αρχή.

κλείσιμο μιας περατωθείσας πράξης. Για 
να είναι το επίπεδο των δημοσιονομικών 
ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον 
κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε 
σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
όταν δεν υπάρχουν σημαντικές 
ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η 
ελεγκτική αρχή.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με: έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού EL 30 
EL πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες 
για την κατανομή του αποθεματικού 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, τον 
καθορισμό της έκτασης και του πληθυσμού 
που καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (εκ των προτέρων 
εκτίμηση, επιλεξιμότητα δαπανών, τύποι 
μη χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, 
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, αιτήσεις πληρωμής και 
κεφαλαιοποίηση των ετήσιων δόσεων), τον 
καθορισμό του κατ’ αποκοπήν συντελεστή 
για τις πράξεις που παράγουν έσοδα, τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών σε σχέση 
με τη διαδικασία αναφοράς παρατυπιών 
και ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, το υπόδειγμα 
διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με: έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, 
συμπληρωματικούς κανόνες για την 
κατανομή του αποθεματικού ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας, τον καθορισμό 
της έκτασης και του πληθυσμού που 
καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (εκ των προτέρων 
εκτίμηση, επιλεξιμότητα δαπανών, τύποι 
μη χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, 
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων
ενεργητικού, αιτήσεις πληρωμής και 
κεφαλαιοποίηση των ετήσιων δόσεων), τον 
καθορισμό του κατ’ αποκοπήν συντελεστή 
για τις πράξεις που παράγουν έσοδα, τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών σε σχέση 
με τη διαδικασία αναφοράς παρατυπιών 
και ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων, το υπόδειγμα 
διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας 
σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 
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σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
καθορισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων, το επίπεδο της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης, την 
τροποποίηση των παραρτημάτων, και τα 
ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να 
διευκολυνθεί η μετάβαση από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
τροποποιεί τα παραρτήματα I και IV με 
στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών 
αναγκών προσαρμογής. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

διαχείρισης και ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
καθορισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων, το επίπεδο της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης, την 
τροποποίηση των παραρτημάτων, και τα 
ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να 
διευκολυνθεί η μετάβαση από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
τροποποιεί τα παραρτήματα I και IV με 
στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών 
αναγκών προσαρμογής. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις 
απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
αποφάσεις για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης, αποφάσεις για 
την αναστολή πληρωμών που έχουν 
σχέση με τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και, στην περίπτωση 
αποδέσμευσης, αποφάσεις για την 
τροποποίηση των αποφάσεων με τις οποίες 
θεσπίζονται τα προγράμματα· και όσον 
αφορά τα Ταμεία, αποφάσεις για τον 
προσδιορισμό των περιφερειών και των 
κρατών μελών που πληρούν τα κριτήρια 
του στόχου «Επένδυση για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση», αποφάσεις για τον 

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης,  
και, στην περίπτωση αποδέσμευσης 
αποφάσεις για τον προσδιορισμό των 
περιφερειών και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια του στόχου
«Επένδυση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για 
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καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για 
τον καθορισμό του ποσού προς μεταφορά 
από τη χορήγηση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε κάθε κράτος μέλος για 
επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

τον καθορισμό του ποσού προς μεταφορά 
από τη χορήγηση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε κάθε κράτος μέλος για 
επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ χορηγούν ενίσχυση, 
μέσω πολυετών προγραμμάτων, η οποία 
συμπληρώνει την εθνική, περιφερειακή και 
τοπική παρέμβαση, με στόχο την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές και τις ειδικές για κάθε χώρα 
συστάσεις βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
σχετικών συστάσεων που εξέδωσε το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης.

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ χορηγούν ενίσχυση, 
μέσω πολυετών προγραμμάτων, η οποία
δημιουργεί συνέργειες και συμπληρώνει 
την εθνική, περιφερειακή και τοπική 
παρέμβαση, με στόχο την υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
και τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και των σχετικών συστάσεων 
που εξέδωσε το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών.

3. Η υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν τον συντονισμό 
μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ και με τις 
άλλες πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και 
των μέσων στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης.

6. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν τον συντονισμό 
μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ, και με τις 
άλλες πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και 
των μέσων στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης, και μεριμνούν για 
την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής 
σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
για κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, ένα 
κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση 
με τους ακόλουθους εταίρους:

1. Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
για κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές οργανώνουν εταιρική σχέση με τους 
ακόλουθους εταίρους:

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

(α) άλλες δημόσιες αρχές·

(β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους· και

(β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους· και

(γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 

(γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
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περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην εταιρική σχέση ισότιμα με τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

(γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη
κυβερνητικές οργανώσεις και φορέων που 
είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, και άλλων όπως μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
προωθούν την κοινωνική ένταξη και 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς πολιτικής που αφορούν τον 
πολιτισμό, την παιδεία και τους νέους.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα κράτος μέλος, ή υποεθνική 
κυβέρνηση με κατάλληλη αρμοδιότητα, 
συμπεριλαμβάνει εκείνους τους φορείς, 
οργανώσεις και ομάδες στην εταιρική 
σχέση που μπορούν να επηρεάσουν την 
εφαρμογή των προγραμμάτων ή να 
υποστούν τις συνέπειές της. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται σε ομάδες που θα 
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μπορούσαν να υποστούν τις συνέπειες 
των προγραμμάτων και να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες προκειμένου 
να τα επηρεάσουν όπως είναι ιδίως οι 
πλέον ευάλωτες και περιθωριοποιημένες 
ομάδες.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων
που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα 
περιφερειακά επίπεδα στα κράτη μέλη, 
και υποεθνικών κυβερνήσεων με 
κατάλληλη αρμοδιότητα, σε όλα τα 
στάδια της εκπόνησης συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης και της σύνταξης
εκθέσεων προόδου και σε όλα τα στάδια 
της προετοιμασίας, εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
έχουν οι εταίροι τη δυνατότητα 
δημιουργίας ικανοτήτων προκειμένου να 
συμμετάσχουν αποτελεσματικά στην 
εταιρική σχέση και στις διαδικασίες 
δημόσιας διαβούλευσης.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης αειφόρου ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και της βελτίωσης 
του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
και αποφεύγοντας μελλοντικό εξωτερικό 
κόστος για την Ευρωπαϊκή κοινωνία.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.
Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται η 
βιωσιμότητα όσον αφορά τη διατήρηση 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

(6) προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τις ειδικές αναλύσεις σχετικά με 
τους θεματικούς στόχους, κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει τα είδη και τα επίπεδα 
της παρεχόμενης στήριξης στο πλαίσιο 
όλων των μέτρων. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο
εξειδικεύει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ.

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 
Ια, συντονίζει τα Ταμεία του ΚΣΠ με 
σκοπό την επίτευξη των γενικών και 
ειδικών στόχων της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία. Εάν εγκριθεί, οι παραπομπές στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει σε 
όλο το κείμενο να γίνουν παραπομπές στο νέο Παράρτημα. 

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη βασική πράξη. 

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο καθορίζεται 
στο Παράρτημα Ια.

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 
όπου χρειάζεται, τροποποιεί, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο
που καθορίζεται στο Παράρτημα Ια.

Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους, για να διασφαλίσουν 
την συνέπειά τους με το αναθεωρημένο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους, για να διασφαλίσουν 
την συνέπειά τους με το αναθεωρημένο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία. Εάν εγκριθεί, οι παραπομπές στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει σε 
όλο το κείμενο να γίνουν παραπομπές στο νέο Παράρτημα. 

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη βασική πράξη. 
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, σε 
συμφωνία με τις δικές του τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, σύμβαση εταιρικής 
σχέσης για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, χρηματοδοτούν και διαχειρίζονται την 
πολιτική της συνοχής, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην εκπόνησή της, στις σχετικές 
διαπραγματεύσεις, στην εφαρμογή της και στην τροποποίησή της. 

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στα κράτη μέλη στα οποία σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία ή ορισμένες 
διοικητικές διατάξεις οι περιφερειακές
και τοπικές αρχές ασκούν το ρόλο του 
διαχειριστή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, οι εν λόγω περιφερειακές 
και τοπικές αρχές συμμετέχουν πλήρως 
στην κατάρτιση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές χρηματοδοτούν και διαχειρίζονται την
πολιτική της συνοχής, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην εκπόνησή της, στις σχετικές 
διαπραγματεύσεις, στην εφαρμογή της και στην τροποποίησή της. 
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 3 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 5 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Λόγω του όγκου και του βαθμού ακρίβειας των αιτουμένων πληροφοριών, και επειδή τα 
προγράμματα πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης (σύμφωνα 
με το άρθρο 23, παράγραφος 3) και επειδή πρέπει να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και 
ενεργός εταιρική σχέση, είναι απαραίτητο να ορισθεί μια μεγαλύτερη προθεσμία.   

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
υπόκειται σε διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης πριν από την υποβολή της 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α –  σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

(iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, σε συμφωνία με τις 
προτεραιότητες που προβλέπουν οι 
ειδικοί για τα Ταμεία του ΚΣΠ 
κανονισμοί, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
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προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

Αιτιολόγηση

Οι κανονισμοί για τα διάφορα Ταμεία του ΚΣΠ που εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, δεν θα πρέπει να ακυρώνονται από τις προβλεπόμενες στις συμβάσεις 
εταιρικής σχέσης προτεραιότητες.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

(γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των
περιφερειών στις οποίες βρίσκονται οι 
γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια, των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικές προκλήσεις ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.
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Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν τίθεται 
σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν τίθεται 
σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Στην απόφασή της, η Επιτροπή 
επισημαίνει την πραγματική συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
που καλούνται να προσυπογράψουν τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης βάσει του 
θεσμικού συστήματος κάθε κράτους 
μέλους.

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην εταιρική σχέση ισότιμα με τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή δύναται κατά περίπτωση  
να εγκρίνει με εκτελεστική πράξη μια 
απόφαση που να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να ξεκινήσουν την εφαρμογή 
συγκεκριμένων προγραμμάτων του ΚΣΠ 
πριν από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
3.

Αιτιολόγηση

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να δίνει μια μερική έγκριση για την 
ενεργοποίηση συγκεκριμένων ταμείων, ακόμη κι αν δεν πληρούνται στο ακέραιο οι 
προϋποθέσεις για την έγκριση της σύμβασης εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν ένα κράτος μέλος ενεργοποιεί 
συγκεκριμένα ταμεία μέσω περισσοτέρων 
του ενός προγράμματος, η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης μπορεί να 
προσαρμοσθεί μετά από την έγκριση του 
τελευταίου προγράμματος του εν λόγω 
κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα ομοσπονδιακά 
κράτη μέλη συνήθως εφαρμόζουν ορισμένα περιφερειακά προγράμματα αντί ενός ενιαίου 
εθνικού. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια απλοποιημένη διαδικασία για ομοσπονδιακά κράτη 
μέλη για την προσαρμογή της σύμβασης εταιρικής τους σχέσης. Επιπλέον, η τροποποίηση ενός 
μόνου περιφερειακού προγράμματος λόγω των παρατηρήσεων του COM μπορεί να συνεπάγεται 
την ανάγκη αλλαγής της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης μέσω της επαχθούς διοικητικής 
διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 15, παράγραφος 3.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες καθώς και τις 
αρχές της επικουρικότητας και της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
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Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην εταιρική σχέση ισότιμα με τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου. Οι όροι αυτοί θα 
πρέπει αναγκαστικά να σχετίζονται στενά 
ως προς το περιεχόμενο με την 
ουσιαστική λειτουργία του Ταμείου του 
ΚΣΠ.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Αποθεματικό επίδοσης

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καταργεί το αποθεματικό επίδοσης που μικρή προσθετική αξία θα προσέφερε 
στον προγραμματισμό, ενώ η εφαρμογή του θα ήταν επαχθής. 
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
Κατανομή του αποθεματικού επίδοσης

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος.
2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2019, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για να προσδιορίσει, για κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το 
κράτος μέλος προτείνει την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης για τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στην απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση των οικείων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν ένα 
κράτος μέλος δεν υποβάλλει τα στοιχεία 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 
και 3, το αποθεματικό επίδοσης για τα 
προγράμματα ή τις σχετικές 
προτεραιότητες δεν διατίθεται. 
3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία μια προτεραιότητα δεν έχει 
επιτύχει τα ορόσημα που καθορίστηκαν 
στο πλαίσιο επιδόσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να αναστείλει το σύνολο ή μέρος 
των ενδιάμεσων πληρωμών για μια 
προτεραιότητα ενός προγράμματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου.
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4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει 
της εξέτασης της τελικής έκθεσης 
υλοποίησης του προγράμματος, σοβαρή 
αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων, μπορεί να εφαρμόσει 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τις 
οικείες προτεραιότητες σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες του Ταμείου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και 
τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί.
5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε 
προγράμματα που εμπίπτουν στον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
και στον τίτλο V του κανονισμού για το 
ΕΤΘΑ.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 18.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο αυτό διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι παραπομπές στους μακροοικονομικούς όρους θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν σε όλο το 
κείμενο.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε πρόγραμμα καθορίζει 
προτεραιότητες παραθέτοντας ειδικούς 
στόχους, χρηματοδοτικές συνεισφορές των 
Ταμείων του ΚΣΠ και την αντίστοιχη 
εθνική συμμετοχή.

2. Κάθε πρόγραμμα καθορίζει 
προτεραιότητες παραθέτοντας ειδικούς 
στόχους, χρηματοδοτικές συνεισφορές που 
λαμβάνει από ένα ή περισσότερα Ταμεία
του ΚΣΠ που αναφέρονται στο άρθρο 1
και την αντίστοιχη εθνική συμμετοχή. Στις 
περιπτώσεις που ένα πρόγραμμα 
λαμβάνει στήριξη από περισσότερα του 
ενός Ταμεία, μπορεί να ορισθεί ένα κύριο 
Ταμείο, στην δε περίπτωση αυτή τα 
τρέχοντα έξοδα χρηματοδοτούνται από 
το κύριο Ταμείο και εφαρμόζονται οι 
κανόνες οικονομικής διαχείρισης του 
κύριου Ταμείου. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) δείκτες σχετικά με τον αντίκτυπο 
των μέτρων για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων.

3. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων. Οι εταίροι που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 
εκπροσωπούνται κατάλληλα στην 
επιτροπή αυτή. 



AD\901582EL.doc 29/37 PE483.804v02-00

EL

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 
εδάφιο πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά 
του ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνέχεια των προηγούμενων περιόδων προγραμματισμού 
και είναι καρπός της ανάγκης μη περαιτέρω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών των δημοσίων 
φορέων που, μη μπορώντας να συμπεριλάβουν τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς τους, απειλούν να 
υπονομεύσουν την υλοποίηση των μέτρων και τελικά την ίδια την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών που προορίζονται να υποστηρίξουν.
Εξάλλου η πρόταση υιοθετεί μια τροπολογία που είχε εγκρίνει η Επιτροπή Γεωργίας στην 
πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, που αναμένει την τελική έγκρισή 
της.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού έπονται της απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της 
τροποποίησης του προγράμματος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 18.
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Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στις περιφέρειες μετάβασης με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75% και του 
90% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27·

διαγράφεται

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ.
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων σε κάθε κράτος 
μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. Για τους 
σκοπούς της παρούσας διάταξης, η 
υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η υποστήριξη από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για [επισιτιστική βοήθεια σε 
άτομα σε κατάσταση ανέχειας] στο 
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 
ανέρχεται σε 2 500 000 ευρώ.

διαγράφεται
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Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση των 
διαρθρωτικών ταμείων για κάθε κράτος 
μέλος για το σύνολο της περιόδου σε κάθε 
κράτος μέλος. Οι πιστώσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.
Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο 
υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία 
καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού [της επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] από τον προϋπολογισμό του 
2014.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

διαγράφεται

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται κατ' αρχήν η μεταφορά 
μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών των 
συνολικών πιστώσεων που διατίθενται σε 
κάθε κράτος μέλος για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες 
μετάβασης και τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 2% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 30% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5 % της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, και με την επιφύλαξη 
ορίου 20 % της χρηματοδότησης της 
Ένωσης για κάθε άξονα προτεραιότητας 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος 
μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός 
ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης που παρέχει 
πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου 
κράτους μέλους·

(α) να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός 
ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης που παρέχει 
πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου 
κράτους μέλους· ο διαδικτυακός τόπος 
και η πύλη πρέπει να ενημερώνονται 
άμεσα σε περίπτωση που 
πραγματοποιούνται αλλαγές·

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) για την ενημέρωση των δυνητικών 
δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης βάσει των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

(β) για την ενημέρωση των δυνητικών 
δικαιούχων, με μια σειρά προσβάσιμων 
μεθόδων, σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης βάσει των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 
75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

(δ) τo 75% για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών που δεν 
πληρούν τα κριτήρια στα στοιχεία β) και 
γ) και για όλες τις περιφέρειες που κατά 
την περίοδο 2007 - 2013 έλαβαν στήριξη 
από το στόχο Σύγκλιση και των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο 
του 75% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

Τροπολογία 55
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα
100.000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα
200.000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος πλαισίου είναι να 
χρησιμεύσει, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
ως μέσο συντονισμού, ολοκλήρωσης και 
εξισορρόπησης των στόχων 
διαφορετικών πολιτικών υπό 
συγκεκριμένες περιφερειακές συνθήκες 
και, ειδικότερα, ως μέσο συντονισμού και 
εξισορρόπησης μεταξύ των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων και των θεματικών 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 9 
και με την επιφύλαξη των 
προτεραιοτήτων και στόχων που τίθενται 
στους κανονισμούς για τα Ταμεία.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) - Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4.Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να συνεχίσουν να συμβάλλουν 
στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
στις υποδομές των κρατών μελών και 
των περιφερειών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα και άλλων συναφών οδηγιών. 
Ενόψει των υφιστάμενων αλλά και των 
νέων τεχνολογικών λύσεων που 
στοχεύουν στη στήριξη βιώσιμων 
δράσεων, το ΕΤΠΑ πρέπει να συνεχίσει 
να παρέχει ενίσχυση στην έρευνα που 
διενεργείται στον συγκεκριμένο τομέα. 
Στόχος της εν λόγω ενίσχυσης πρέπει να 
είναι η συμπλήρωση των μέτρων που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Χρηματοδότηση για 
τη βιοποικιλότητα θα μπορούσε να 
εξασφαλιστεί μέσω του ΕΓΤΑΑ και του 
ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης για την παροχή 
υποστήριξης για τη βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων, την ενθάρρυνση της 
μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας, 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της γεωργίας και την χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 3 – εδάφιο 3.1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την 
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων 
τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

2. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την 
ενημέρωση, με σειρά προσβάσιμων 
μεθόδων, των δυνητικών δικαιούχων 
τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

Τροπολογία 59
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 3 – εδάφιο 3.1 – σημείο 2 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) κάθε τροποποίηση που επέρχεται 
στα στοιχεία που προβλέπονται στα 
σημεία (α)-(δ), τουλάχιστον τρεις μήνες 
πριν από την έναρξη ισχύος της·
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