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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική για τη συνοχή αποτελεί το βασικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη των 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής της Ένωσης "Ευρώπη 2020". Η ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία (ΕΕΣ) αποτελεί έναν από τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και 
προβλέπει πλαίσιο εφαρμογής κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών φορέων από διάφορα κράτη μέλη ή με όμορες περιφέρειες τρίτων 
χωρών. Αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες υπερβαίνουν όλο και περισσότερο τα 
εθνικά και περιφερειακά όρια και απαιτούν την ανάληψη κοινής, συνεργατικής δράσης στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. Η ΕΕΣ θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση του 
στόχου της συνθήκης της Λισαβόνας για την εδαφική συνοχή. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με ειδική νομική 
βάση για τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) στην 
ΕΕΣ. Ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι θα αντιμετωπιστεί καλύτερα η ιδιαιτερότητα της ΕΕΣ, ιδίως όσον αφορά τη διακρατική 
διάστασή της,

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία θα 
στηρίξει τρεις μορφές συνεργασίας: διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή. Η 
διακρατική συνεργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής της 
ΕΕ καθώς και των πρόσφατα δρομολογημένων στρατηγικών για τις μακροπεριφέρειες και τις 
θαλάσσιες λεκάνες.  Η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ περιφερειών της ΕΕ (και, αν 
χρειαστεί, με τρίτες χώρες) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανταλλαγών εμπειριών όσον 
αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως μέσω της διάδοσης ενδεδειγμένων 
πρακτικών.

Για την συνεργασία με περιφέρειες τρίτων χωρών που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Μέσο 
Γειτονίας (ENI) ή το Προενταξιακό Μέσο (IPA), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ θα 
συμπληρώσει τη χρηματοδότηση από το ENI και το IPA. Ωστόσο έχει ζωτική σημασία να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών, κάτι που μερικές φορές 
αποδείχθηκε δύσκολο τα τελευταία χρόνια. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί στο ΕΕΣ το 3,48% της συνολικής 
χρηματοδότησης που προβλέπεται για την πολιτική συνοχής, ένα ποσό που θα ανέρχεται σε 
11,7 δισ. ευρώ (σταθερές τιμές 2011). Αυτό συνιστά αύξηση σε σχέση με την υφιστάμενη 
περίοδο προγραμματισμού. 

Σε δισ. ευρώ, σταθερές τιμές 
2011

ΠΔΠ
2007-2013

Πρόταση ΕΠΙΤΡ:
ΠΔΠ 2014-2020 Μεταβολή %

Περιφέρειες σύγκλισης
ΕΤΠΑ + ΕΚΤ

202,9 162,6 - 20 %

2007-13 περιφέρειες σταδιακής 
κατάργησης (σύγκλιση) + 

25,9 38,9 +50 %
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περιφέρειες σταδιακής ένταξης 
(ανταγωνιστικότητα) / 
2014 -2020 περιφέρειες 

μετάβασης
(ΕΤΠΑ +ΕΚΤ)

Περιφέρειες 
ανταγωνιστικότητας / 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

(ΕΤΠΑ +ΕΚΤ)

44,3 53,1 + 20 %

Εδαφική συνεργασία
(ΕΤΠΑ)

8,9 11,7 +31 %

Ταμείο Συνοχής 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Έκτακτη χορήγηση 
για τις εξόχως απόκεντρες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές

(ΕΤΠΑ) 

0,9

ΣΥΝΟΛΟ 354 336 -5,3 %

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση. Ωστόσο αυτή εξαρτάται 
από το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συνολική χρηματοδότηση 
της πολιτικής για τη συνοχή, και το ποσοστό 3,48% που ορίζεται στο άρθρο 4 της 
νομοθετικής πρότασης αποτελεί απλώς ένδειξη για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. 
Δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού 
που θεσπίζει πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Ομοίως, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να επισημάνει την πεποίθηση που εξέφρασε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 ότι «χρειάζεται αύξηση πόρων 
τουλάχιστον 5% για το επόμενο ΠΔΠ» σε σύγκριση με το επίπεδο των 2013 και ότι «τα ποσά 
που διατίθενται στην πολιτική για τη συνοχή στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού θα 
πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο», πράγμα που προφανώς δεν 
συμβαίνει.

Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προσπάθειες απλούστευσης που 
κατέβαλε η Επιτροπή, ιδίως τις απλουστευμένες δημοσιονομικές επιλογές με τη χρήση κατ’ 
αποκοπή πληρωμών. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει επιπλέον ότι οι προσπάθειες 
απλούστευσης για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο λόγω της διακρατικής διάστασής της. Οι δικαιούχοι 
ενδεχομένως να υποχρεωθούν να επιβάλουν διαφορετικές δέσμες κανόνων που θα 
προέρχονται από την ίδια την ΕΕ, από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και, ενδεχομένως, από 
τρίτες χώρες. Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την επιτακτική 
ανάγκη να αποφευχθούν αντιφάσεις ή ανακολουθίες μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται 
και των αντίστοιχων της ΕΕ, καθώς και να αποφύγουν να αυξήσουν τη διοικητική 
επιβάρυνση για τους δικαιούχους. Κομβικά επίσης σημεία είναι η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση και η διαφάνεια.

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της 
πολυπλοκότητας της ΕΕΣ, η Επιτροπή προτείνει κατ' εξαίρεση την εφαρμογή του κανόνα ν+3 
όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων.
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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 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η συνολική 
χρηματοδότηση που ορίζεται στη 
νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς 
ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή, και ότι 
το ακριβές ύψος της δεν μπορεί να 
καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί 
συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού 
για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 
2014-2020·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το ψήφισμα της 8ης 
Ιουνίου 2011: "Επένδυση στο μέλλον: 
έναν νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς"1· 
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 
τουλάχιστον κατά 5% σε σύγκριση με το 
επίπεδο του 2013, περιορισμένη μόνο 
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συμβολή μπορεί να υπάρξει στην επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και 
δεσμεύσεων της Ένωσης και στην αρχή 
της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το 
Συμβούλιο, εάν δεν συμμερίζεται την 
προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει με 
σαφήνεια ποιες πολιτικές προτεραιότητες 
ή ποια έργα θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν πλήρως παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·
_______________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(011)0266.

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ειδικότερα ότι, στο ίδιο 
ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τονίζει ότι «μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση» και καταλήγει ότι «τα 
ποσά που έχουν διατεθεί σε αυτήν κατά 
την τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον 
να διατηρηθούν κατά την επόμενη 
περίοδο»·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνιζε «την 
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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 επισήμαινε όμως 
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 εξέφραζε την πεποίθηση ότι 
η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να είναι μια πολιτική που 
εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ και 
προσφέρει πρόσβαση σε πόρους, 
εμπειρίες και συνδρομή για 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».

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπενθύμιζε ότι η πολιτική για τη συνοχή 
έχει αυξημένη σπουδαιότητα μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας και την κατοχύρωση της 
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εδαφικής συνεργασίας σε αυτήν, 
εξέφραζε τη γνώμη ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει να ενισχυθούν όλες οι μορφές 
εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακή, 
διεθνική, διαπεριφερειακή), και 
υπογράμμιζε ότι χρειάζεται επίσης να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της 
μακροπεριφερειακής συνεργασίας και 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 65 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 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, 
οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, 
κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή 
γενικώς, και για να ληφθεί υπόψη η 
διακρατική διάσταση της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, οι ειδικές 
διατάξεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε 
σημαντική απλούστευση σε όλα τα σχετικά 
επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές που είναι 
αρμόδιες για τα προγράμματα, κράτη μέλη 
και τρίτες χώρες που συμμετέχουν, καθώς 
και η Επιτροπή, καθόσον οι δικαιούχοι 
ενδέχεται να χρειαστεί επιβάλουν 
διαφορετικές δέσμες κανόνων, που 
προέρχονται τόσο από την ίδια την 
Ένωση, όσο και από ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη και ενδεχομένως από τρίτες 
χώρες. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί 
στην ανάγκη να αποφευχθούν 
ανακολουθίες ανάμεσα στις διαφορετικές 
αυτές δέσμες κανόνων και να αποτραπεί 
η αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθοριστούν 
αντικειμενικά κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών 
και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο 
προσδιορισμός των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο 
Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό 
σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας 
κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS).

(8) Θα πρέπει να καθοριστούν 
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό 
αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο 
Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό 
σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας 
κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (NUTS).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής 
για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. 
Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της
διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε 
πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού 
των θεματικών στόχων, ώστε να 
αξιοποιείται κατά το δυνατόν η 
διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους 
στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση και της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής 
για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. 
Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε 
πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού 
των θεματικών στόχων, ώστε να 
αξιοποιείται κατά το δυνατόν η 
διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους 
στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση και της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Η βελτίωση της 
εκτέλεσης και της ποιότητας των 
δαπανών θα πρέπει να αποτελέσει 
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κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των 
στόχων του μέσου, ενώ, ταυτόχρονα, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση 
των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας 
που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο 
κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς 
του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι 
κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την 
εμπειρία από την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-13, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων 
επιλεξιμότητας, με έντονο 
προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες 
επιλεξιμότητας.

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας 
που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο 
κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς 
του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι 
κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την 
εμπειρία από την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-13, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων 
επιλεξιμότητας, με έντονο 
προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες 
επιλεξιμότητας, και πρέπει να 
αποφευχθούν οι αντιφάσεις και οι 
ανακολουθίες μεταξύ του κανονισμού 
(EΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[δημοσιονομικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης], του 
κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων και των εθνικών κανόνων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 
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βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή 
στον παρόντα κανονισμό ή από την 
επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται 
οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η δαπάνη.

βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ], στον 
κανονισμό (EΕ) αριθ. .../2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [δημοσιονομικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης], ή στον 
παρόντα κανονισμό ή από την επιτροπή 
παρακολούθησης, εφαρμόζονται οι εθνικοί 
κανόνες της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η δαπάνη και ούτε 
αντιβαίνουν προς τους κανόνες της 
Ένωσης ούτε επιφέρουν δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση στον δικαιούχο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 
λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας διαπιστεύουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 
λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος.
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