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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική για τη συνοχή είναι το κύριο επενδυτικό μέσο για την προώθηση των 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020». Βάσει των άρθρων 174 και 176 της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προορίζεται να μειώσει το χάσμα μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των περιφερειών και την καθυστέρηση από την οποία πλήττονται οι λιγότερο 
ευνοημένες περιφέρειες, και έτσι οι ενέργειές του πρέπει να κατευθύνονται ιδιαίτερα προς τις 
χώρες και περιφέρειες όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες.

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΤΠΑ 2014-2020 υποστηρίζει την 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη μέσω της συγχρηματοδότησης επενδύσεων στους τομείς 
της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας· στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον· 
στην επιχειρηματική στήριξη σε ΜΜΕ· στις υπηρεσίες κοινού οικονοµικού συμφέροντος· 
στις υποδομές τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και μεταφορών· στις υποδομές υγείας, 
εκπαίδευσης και τις κοινωνικές υποδομές· και στην αειφόρο αστική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο 
συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται τόσο 
με τον τουρισμό όσο και με την πολιτιστική κληρονομιά θα έπρεπε να αντικατοπτρίζονται 
καλύτερα στον κανονισμό.

Για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης που παρέχει το ΕΤΠΑ στις 
ενωσιακές προτεραιότητες, όπως αυτές ορίζονται από την στρατηγική 2020 της ΕΕ, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει θεματική συγκέντρωσή τους, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την 
ανάγκη να αποφεύγεται η αλληλοκάλυψη των προσπαθειών, καθώς και οι επιπτώσεις της 
διασποράς και της ανεπαρκούς ιεράρχησης, οι οποίες στο παρελθόν περιόρισαν την 
αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Ειδικά σε μια εποχή σπάνιων πόρων, η 
θεματική συγκέντρωση και ο εντοπισμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων, σύμφωνα και με 
τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, έχουν κεφαλαιώδη σημασία.

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει επίσης αυξημένη εστίαση στην αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, ιδίως με την διάθεση τουλάχιστον του 5% των πόρων του ΕΤΠΑ για την αειφόρο 
αστική ανάπτυξη. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει αυτή την αυξημένη εστίαση.

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το ΕΤΠΑ της περιόδου 2014-2020 δεν αναφέρεται στον 
προτεινόμενο κανονισμό του ΕΤΠΑ αλλά στον προτεινόμενο κανονισμό που εκθέτει τις 
κοινές διατάξεις για όλα τα ταμεία [ΚΚΔ]1. Το άρθρο 84(1) αυτού του τελευταίου 
κανονισμού προβλέπει το 96,52% του συνολικού κονδυλίου των διαρθρωτικών ταμείων και 
ταμείων συνοχής, δηλαδή 324,3 δισεκ. (σταθερές τιμές 2011) για το στόχο των Επενδύσεων 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Από αυτά τα 324,3 δισεκ., τα 68,7 δισεκ. (σταθερές 
τιμές 2011) διατίθενται στο Ταμείο Συνοχής. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει ελάχιστα 
μερίδια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για κάθε κατηγορία περιφερειών, κάτι 
που συνεπάγεται ένα ελάχιστο συνολικό μερίδιο για το ΕΚΤ ίσο με το 25% του 
προϋπολογισμού που διατίθεται συνολικά στα διαθρωτικά ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής, 
δηλαδή 84 δισεκ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα μέγιστο ποσό 183,3 δισ. ευρώ παραμένει 

                                               
1 COM(2011) 615.



PE489.343v02-00 4/14 AD\905962EL.doc

EL

διαθέσιμο για το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2014-2020. Τούτο αντιπροσωπεύει μείωση σε 
σύγκριση με την περίοδο 2007-2013. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη του 
για τη μείωση του συνολικού κονδυλίου για την πολιτική συνοχής και διότι, κατά συνέπεια, 
μειώνεται η δημοσιονομική πρόβλεψη για το ΕΤΠΑ. 

Σε δισεκ. ευρώ, σταθερές τιμές 
2011

ΠΔΠ 2007 - 2013 ΠΔΠ 2014 - 2020 Μεταβολή
ΕΤΠΑ 203 183 - 10 %
ΕΚΤ 78 84 + 8 %
Ταμείο Συνοχής  71 69 - 3 %
Σύνολο 354 336 - 5,3 %
Εξαιτίας της στρογγύλευσης, οι αριθμοί ενδέχεται να μην αθροίζονται ακριβώς στο σύνολο που εμφαίνεται

Αυτό ωστόσο, θα εξαρτηθεί από το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με το 
συνολικό κονδύλιο που θα διατεθεί στην πολιτική συνοχής. Δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί 
έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού που καθορίζει το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014-2020.  Επιπλέον, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει την πεποίθηση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 ότι «απαιτείται τουλάχιστον 5% αύξηση 
των πόρων για το προσεχές ΠΔΠ» σε σύγκριση με το επίπεδο του 2013 και ότι «τα ποσά που 
διατίθενται στην πολιτική συνοχής στην τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν στην προσεχή περίοδο», κάτι το οποίο 
προφανώς δεν συμβαίνει.

Σχετικά με άλλες διατάξεις που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προσπάθειες απλούστευσης της Επιτροπής στον Κανονισμό για 
τις Κοινές Διατάξεις1. Ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει επιπλέον την ευθύνη των κρατών 
μελών να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες απλούστευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 

                                               
1 COM(2011) 615.
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μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ ώστε να είναι σε 
θέση η Ένωση, αφενός, να εκπληρώσει 
τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 5 % σε 
σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι 
δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή 
στην επίτευξη των συμφωνημένων 
στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και 
την αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· 
ζητεί από το Συμβούλιο, σε περίπτωση 
που δεν συμμερίζεται την προσέγγιση 
αυτή, να προσδιορίσει σαφώς ποιες 
πολιτικές του προτεραιότητες ή ποια 
πολιτικά του προγράμματα θα μπορούσαν 
να εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·
_______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(011)0266.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει, ιδίως, ότι στο ίδιο 
ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπογραμμίζει ότι «μια επιτυχής και 
ενισχυμένη πολιτική συνοχής χρειάζεται 
επαρκή χρηματοδότηση» και καταλήγει 
ότι «τα ποσά που διατίθενται για αυτήν 
στο επόμενο ΠΔΠ δεν πρέπει να είναι 
μικρότερα απ’ όσο στην τρέχουσα 
περίοδο δημοσιονομικού 
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προγραμματισμού»·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 
σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε "την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της 
πολιτικής για τη συνοχή, δεδομένου ότι η 
εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
ένα σημαντικό εργαλείο σύγκλισης, 
βιώσιμης ανάπτυξης και αλληλεγγύης, 
και είναι μια από τις πιο σημαντικές, 
ορατές και επιτυχείς πολιτικές της 
Ένωσης εδώ και δεκαετίες". Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε 
ωστόσο ότι μια σύγχρονη πολιτική 
συνοχής θα πρέπει να αναλάβει ορισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον 
τομέα της απλούστευσης, να 
ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ένωση και να 
προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με τις 
άλλες πολιτικές και μέσα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την πεποίθησή του 
ότι η πολιτική συνοχής της Ένωσης 
πρέπει να παραμείνει πανενωσιακή 
πολιτική που να προσφέρει πρόσβαση σε 
πόρους, εμπειρίες και βοήθεια σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 64 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά 
με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς».



AD\905962EL.doc 7/14 PE489.343v02-00

EL

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι μια 
επιτυχής και ενισχυμένη πολιτική 
συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση και ότι τα ποσά που 
έχουν διατεθεί σε αυτήν κατά την 
τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον 
να διατηρηθούν κατά την επόμενη 
περίοδο, ώστε να καταβληθούν 
μεγαλύτερες προσπάθειες για μείωση των 
αναπτυξιακών αποκλίσεων μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ. Η Επιτροπή 
προτείνει ωστόσο να μειωθεί το συνολικό 
κονδύλιο της πολιτικής για τη συνοχή 
κατά 5,3% σε σύγκριση με το κονδύλιο 
της περιόδου 2007-2013. Σύμφωνα με την 
πρόταση της Επιτροπής, το μέγιστο ποσό 
που  θα διατεθεί στο ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 
183 δισεκ. ευρώ, κάτι που 
αντιπροσωπεύει μείωση κατά 10% σε 
σύγκριση με την περίοδο 2007-2013.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 67 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά 
με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», συμπληρωμένη με ποσοτικά 
στοιχεία.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην ανάγκη συντονισμού 
με υφιστάμενα μέσα και προγράμματα 
της ΕΕ στους προαναφερθέντες τομείς. Ο 
βαθμός συγκέντρωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης 
της περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε 
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 195 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, ο τουρισμός 
αποτελεί νέα αρμοδιότητα της ΕΕ 
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δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας και 
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εμφανίζεται 
επίσης στο επόμενο ΠΔΠ. Το 
Κοινοβούλιο τόνισε τη σημαντική 
συμβολή του βιώσιμου τουρισμού στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και πιστεύει ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό 
πρέπει να στοχεύει στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα και στην 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών και να στηριχθεί με επαρκή 
χρηματοδότηση για την προσεχή περίοδο. 
Το ΕΤΠΑ πρέπει να υποστηρίζει 
δραστηριότητες σχετικές με τη διάσταση 
του τουρισμού.
_______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(011)0266.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

(7) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι 
αστικές περιοχές, ως τόποι με μεγάλο 
βαθμό προκλήσεων και προβλημάτων 
(ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, 
μετανάστευση), μπορούν να παίξουν 
σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των τοπικών οικονομικών 
και κοινωνικών ανισοτήτων. Κατά 
συνέπεια, τόνισε την ανάγκη μιας πιο 
προβεβλημένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή, με παράλληλη 
εξασφάλιση ισορροπημένων συνθηκών 
για την συνεργιστική ανάπτυξη των 
αστικών, προαστιακών και αγροτικών 
περιοχών. Στο πλαίσιο της αειφόρου 



PE489.343v02-00 10/14 AD\905962EL.doc

EL

αστικής ανάπτυξης, θεωρείται κατά 
συνέπεια αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 70 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά 
με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αναγνώρισε ότι, βάσει της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις αγροτικές περιοχές, στις 
περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση και στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές, καθώς και οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές. Εξέφρασε την 
άποψη ότι οι πόροι και οι δυνατότητες 
που περικλείουν αυτές οι περιοχές 
μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά 
στην μελλοντική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια 
τόνισε ότι αυτές οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να 
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αναγνωριστούν και στο ΠΔΠ 2014-2020. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι, 
για τις περιοχές που πλήττονται από 
μόνιμα προβλήματα, απαιτείται η 
εκπόνηση ειδικής στρατηγικής, σύμφωνα 
με το ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 
2010.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 71 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά 
με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. 
Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
υφιστάμενων και νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, το 50 % τουλάχιστον της 
ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης θα πρέπει να 
διατεθεί σε ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. 
Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
υφιστάμενων και νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, το 50 % τουλάχιστον της 
ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης θα πρέπει να 
διατεθεί σε ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
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των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών. Επιπλέον, πρέπει να 
διευκολυνθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
ΕΤΠΑ και του προγράμματος-πλαισίου 
για την έρευνα και ανάπτυξη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών και να 
περιοριστεί η ανεπαρκής αξιοποίηση των 
σχετικών με την έρευνα κονδυλίων.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 5 της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΕ 2020 (2011/2195(INI)).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η 
υγιής οικονομική διαχείριση του 
προγράμματος και η κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και απλούστερη για 
τους συμμετέχοντες εφαρμογή του, με 
παράλληλη εδραίωση της ασφάλειας 
δικαίου και της προσβασιμότητας του 
μέσου για όλους τους συμμετέχοντες. 
Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής εκτελούνται 
υπό επιμερισμένη διαχείριση, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την 
προσθήκη κανόνων που θα περιπλέξουν 
τη χρήση των πόρων από τους 
δικαιούχους.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων],
εξασφαλίζοντας παράλληλα τις 
συνέργειες και τις συμπληρωματικότητες 
με τα σχετικά προγράμματα και μέσα της 
Ένωσης:

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφοράς 
τεχνολογίας, κοινωνικής καινοτομίας και 
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων 
έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξης 
προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφοράς 
τεχνολογίας, οικολογικά αποδοτικής 
καινοτομίας, κοινωνικής καινοτομίας, 
πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·



PE489.343v02-00 14/14 AD\905962EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
25.10.2011

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
25.10.2011

Συντάκτης γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού

Andrea Cozzolino
6.2.2012

Ημερομηνία έγκρισης 20.6.2012

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

31
4
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, 
Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta 
Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E.
Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, 
Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, 
Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika 
Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, 
Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan


