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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα γενικό κανονισμό που καθορίζει κοινούς κανόνες για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ταμεία του ΚΣΠ). Η πρόταση αυτή χωρίζεται σε 
δύο μέρη: στις κοινές διατάξεις για όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ και στις γενικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την υιοθετηθείσα προσέγγιση. 
Μία ενιαία δέσμη κανόνων και για τα πέντε ταμεία του ΚΣΠ θα βοηθούσε στη δημιουργία 
συνεργιών, θα διευκόλυνε την εφαρμογή και τον έλεγχο των έργων και θα μείωνε τη 
διοικητική επιβάρυνση για τους αποδέκτες, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Οι επιδόσεις της πολιτικής στον τομέα της συνοχής ενισχύονται μέσω εκ των προτέρων και 
εκ των υστέρων προϋποθέσεων. Μολονότι ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει κατ’ 
αρχήν τις ιδέες αυτές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ως άνω προϋποθέσεις δεν θα 
δημιουργήσουν περιττή διοικητική επιβάρυνση.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης του κανονισμού περί κοινών 
διατάξεων (ΚΚΔ) με τον δημοσιονομικό κανονισμό ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό 
διαπραγμάτευση. Συνεπώς, θα χρειαστεί να διασφαλιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο της 
νομοθετικής διαδικασίας η πλήρης συνοχή μεταξύ των δύο κανονισμών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει επίσης την περαιτέρω απλοποίηση η οποία 
περιλαμβάνει εναρμονισμένους κανόνες επιλεξιμότητας και διαχείριση των συστημάτων 
ελέγχου μεταξύ των διαφόρων ταμείων, τη θέσπιση απλοποιημένων κανόνων επιστροφής 
δαπανών και ευρύτερη χρήση «απλουστευμένου κόστους» όπως είναι τα κατ' αποκοπή ποσά 
ή τα κατ' αποκοπή ποσοστά. Επίσης, πρέπει να υποστηριχθεί μία κίνηση προς την 
ηλεκτρονική συνοχή ώστε να καταστεί δυνατόν για τους αποδέκτες να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά τις πληροφορίες τους.

Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα έργα που εκτιμάται ότι 
θα παραγάγουν ουσιαστικά οικονομικά κέρδη κυρίως μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων. 

Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένες πτυχές της πρότασης που πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω:

Όσον αφορά τις προτεινόμενες μακροοικονομικές προϋποθέσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι το 
Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σχετικά με την αναστολή 
εκταμίευσης των κεφαλαίων· η προστιθέμενη αξία του εν λόγω μέτρου τίθεται επίσης υπό 
αμφισβήτηση δεδομένου ότι το μέτρο αυτό θα μπορούσε να φέρει σε μειονεκτική θέση 
ορισμένες περιφέρειες για λάθη των κρατών μελών και θα μπορούσε να αφαιρέσει κονδύλια 
από περιφέρειες που έχουν ανάγκη να ξεπεράσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματά τους. Κατά 
συνέπεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει τη διαγραφή αυτής της προϋπόθεσης.

Ένα «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο» μετουσιώνει τους 11 θεματικούς στόχους του κανονισμού 
σε βασικές δράσεις για τα ταμεία του ΚΣΠ. Ανατίθεται στην Επιτροπή να εγκρίνει το εν 
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λόγω πλαίσιο μέσω μίας κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως. Ο συντάκτης γνωμοδότησης θέτει υπό 
αμφισβήτηση τη χρήση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση δεδομένου ότι οι πράξεις αυτές 
προβλέπονται μόνο για μη ουσιώδη στοιχεία των νομοθετικών πράξεων. Το Κοινό 
Στρατηγικό Πλαίσιο είναι κάτι περισσότερο από μη ουσιώδες στοιχείο και θα πρέπει συνεπώς 
να εγκριθεί ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό.

Επίσης, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, εάν εισαχθεί 
αποθεματικό επίδοσης, είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις 
επιδιώξεις τους όσον αφορά τους προς επίτευξη στόχους για να εξασφαλίσουν ότι θα είναι 
επιλέξιμα για το αποθεματικό επίδοσης. Εξάλλου, ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί ότι η 
προτεινόμενη διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα εφαρμογής 
εξαιτίας της ελλείψεως χρόνου στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης οι 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 ανώτερο του 75 % του μέσου 
όρου της ΕΕ-27, να λαμβάνουν χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους αναλογεί για την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, αυτή η 
νέα κατηγορία περιλαμβάνει περιφέρειες με ΑΕγχΠ που κυμαίνεται ανάμεσα στο 75% και το 
90%. Ο συντάκτης γνωμοδότησης θέτει εν αμφιβόλω αυτή την ενιαία και αδιαφοροποίητη 
προσέγγιση και προτείνει μία περισσότερο αναλογική κατανομή σύμφωνα με τον τύπο «όσο 
μικρότερο είναι το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το εγγυημένο 
μερίδιο της χορήγησης για την περίοδο 2007-2013».

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, η Επιτροπή στο άρθρο 83 προτείνει να 
διατεθούν 336.020.492.848 ευρώ σε τιμές 2011 για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 για 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

Σε δισ. ευρώ, σταθερές τιμές 2011

ΠΔΠ
2007-2013

Πρόταση της 
Επιτροπής

ΠΔΠ 2014-2020

Ποσοστιαία 
διαφορά

Περιφέρειες σύγκλισης
ΕΤΠΑ + ΕΚΤ

202,9 162,6 - 20 %

2007-13 σταδιακή έξοδος 
(σύγκλιση) + σταδιακή ένταξη 

(ανταγωνιστικότητα) 
περιφέρειες/ 

2014 -2020 περιφέρειες 
μετάβασης

(ΕΤΠΑ + ΕΚΤ)

25,9 38,9 +50 %

περιφέρειες 
ανταγωνιστικότητας/ 

Περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

(ΕΤΠΑ + ΕΚΤ)

44,3 53,1 + 20 %

Εδαφική συνεργασία 8,9 11,7 +31 %
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(ΕΤΠΑ)
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 %
Λόγω στρογγυλοποιήσεως, οι αριθμοί ενδέχεται να διαφέρουν από το ακριβές άθροισμα των στοιχείων του

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει την ανησυχία του για τη συνολική περικοπή 18 δισ. 
ευρώ σε σταθερές τιμές 2011 για την πολιτική συνοχής σε σύγκριση με τις προβλέψεις στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, λαμβάνοντας υπόψη την αποδεδειγμένη 
προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικαλείται τη 
θέση που είχε εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της επιτροπής SURE 
σύμφωνα με την οποία τα ποσά που χορηγήθηκαν για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 
οικονομικού προγραμματισμού 2007-2013 θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να διατηρηθούν ως 
έχουν και για την επόμενη περίοδο.

Αυτό το χρηματοδοτικό κονδύλιο, όπως καθορίζεται στη νομοθετική πρόταση, συνιστά 
απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή, το δε ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί 
έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο των ετών 2014-2020.

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)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον 
κανονισμό για το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020·
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Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει το 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· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς 
πρόσθετοι πόροι για το προσεχές ΠΔΠ 
ώστε να είναι σε θέση η Ένωση να 
εκπληρώσει αφενός τις υφιστάμενες 
πολιτικές της προτεραιότητες και τα νέα 
καθήκοντα που προβλέπονται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας και, αφετέρου, 
να απαντά σε απρόβλεπτα γεγονότα· 
επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση στο 
επίπεδο των πόρων για το προσεχές ΠΔΠ 
τουλάχιστον κατά 5 % σε σύγκριση με το 
επίπεδο του 2013, δεν μπορεί να υπάρξει 
πάρα μόνο περιορισμένη συμβολή στην 
επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και 
δεσμεύσεων της Ένωσης και στην αρχή 
της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το 
Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν 
συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να 
εντοπίσει με σαφήνεια ποιες από τις 
πολιτικές προτεραιότητες ή σχέδιά του 
θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ 
ολοκλήρου, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·
______________
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι στο εν 
λόγω ψήφισμα το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο τονίζει ότι «μια επιτυχής και 
ενισχυμένη πολιτική συνοχής χρειάζεται 
επαρκή χρηματοδότηση» και καταλήγει 
επισημαίνοντας 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 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει 
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». Ωστόσο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει 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 εκφράζει την 
πεποίθησή του 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 σε όλες 
τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».  
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Αιτιολόγηση

Από την παράγραφο 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 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει 
ακόμη 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». Εντούτοις, η 
Επιτροπή πρότεινε περικοπές στον 
συνολικό προϋπολογισμό της πολιτικής 
για τη συνοχή της τάξης του 5,3%, ήτοι 
από τα 354 δισ. ευρώ της περιόδου 2007-
2013 σε 336 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2014-2020 (σε σταθερές τιμές 2011).

Αιτιολόγηση

Από την παράγραφο 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».

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει 
αυξημένη σπουδαιότητα μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και 
την κατοχύρωση της εδαφικής 
συνεργασίας σε αυτήν, και εκτιμά ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να ενισχυθούν όλες 
οι μορφές εδαφικής συνεργασίας 
(διασυνοριακή, διεθνική, 
διαπεριφερειακή)· υπογραμμίζει ότι 
χρειάζεται επίσης να αντιμετωπιστούν τα 
ζητήματα της μακροπεριφερειακής 
συνεργασίας και των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ έχει τη δική της αποστολή και τους 
δικούς της στόχους, όπως ορίζει το 
άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, οι οποίοι 
υπερβαίνουν εκείνους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020· επισημαίνει ότι πρέπει 
αυτοί να διατηρηθούν στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού, δεδομένου 
ιδίως ότι εξακολουθεί να είναι υπαρκτή η 
ανάγκη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής σύγκλισης στην Ένωση·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αναγνωρίζει 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·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2στ) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί 
την Επιτροπή να ορίσει μια ενδιάμεση 
κατηγορία για περιφέρειες των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κυμαίνεται μεταξύ 
του 75% και του 90% του μέσου όρου της 
ΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν 
σαφέστερο καθεστώς και μεγαλύτερη 
ασφάλεια στην πορεία ανάπτυξής τους·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
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βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
ελαχιστοποιώντας το μελλοντικό 
εξωτερικό κόστος. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να 
εστιάσουν τη στήριξή τους σε 
περιορισμένο αριθμό κοινών θεματικών 
στόχων. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής 
καθενός από τα Ταμεία του ΚΣΠ θα 
διευκρινιστεί στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων και είναι δυνατόν να περιορίζεται 
σε ορισμένους μόνο θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να 
εστιάσουν τη στήριξή τους σε 
περιορισμένο αριθμό κοινών θεματικών 
στόχων. Στο ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εκφράζει την πεποίθηση ότι τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
συγκεντρώνουν τα ευρωπαϊκά και εθνικά 
κονδύλια σε μικρό αριθμό 
προτεραιοτήτων και έργων που όντως 
είναι ευρωπαϊκής σπουδαιότητας, όπως η 
Ε&Α και η καινοτομία, και 
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητεί να εκπονήσει η 
Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις με 
στόχο μια ισχυρότερη θεματική 
συγκέντρωση των χρηματοδοτήσεων 
συνοχής στις προτεραιότητες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θεωρεί ότι 
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πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα 
περισσότερο προσανατολισμένο στα 
αποτελέσματα απ’ ό, τι το τρέχον 
σύστημα των πόρων «ειδικού 
προορισμού», και συγχρόνως να 
εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι ειδικές ανάγκες και 
προτεραιότητες των διάφορων 
περιφερειών. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής 
καθενός από τα Ταμεία του ΚΣΠ θα 
διευκρινιστεί στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων και είναι δυνατόν να περιορίζεται 
σε ορισμένους μόνο θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Από την παράγραφο 68 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 12

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) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα Χ του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζει τον συντονισμό 
και την εξισορρόπηση των στόχων και 
των προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με τους 
στόχους της Συνθήκης σχετικά με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή. Σκοπός του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου είναι 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 



AD\906170EL.doc 13/33 PE488.045v02-00

EL

Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η νομοθετική αρχή θα πρέπει να αποφασίσει για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 13

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 που ορίζεται στο Παράτημα Χ 
του παρόντος κανονισμού και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, 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 14

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 

(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 
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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.

μέλη το 2017 και 2019.

Αιτιολόγηση

Το αποθεματικό επίδοσης θα έχει ως αποτέλεσμα να τεθούν λιγότερο φιλόδοξοι στόχοι και θα 
μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα εφαρμογής προς τα τέλη της περιόδου 
προγραμματισμού.

Τροπολογία 15

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 

(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 
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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 
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.

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. 

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή αίρεται η δυνατότητα της Επιτροπής να αναστέλλει πληρωμές και 
τούτο για να μην τιμωρούνται οι περιφέρειες για λάθη των κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για την ευρύτερη κινητοποίηση του 
δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει 
να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων και στενού συντονισμού για όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ. Η αρμοδιότητα για 
την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί σε ομάδες 
τοπικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων 
και των υφιστάμενων ομάδων του 
LEADER, που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως 
ουσιώδης αρχή.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για την προώθηση των στόχων της 
Συνθήκης σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πρέπει να υποστηρίζει όλες 
τις περιφέρειες. Για την εξισορρόπηση και 
σταδιακή παροχή της υποστήριξης και για 
να υπάρχει αντιστοίχιση με το επίπεδο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι 
πόροι που διατίθενται γι’ αυτόν τον στόχο 
πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των 
επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων, οι 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο προγραμματισμού 
2007-13 ήταν μικρότερο από το 75 % του 

(54) Για την προώθηση των στόχων της 
Συνθήκης σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πρέπει να υποστηρίζει όλες 
τις περιφέρειες. Για την εξισορρόπηση και 
σταδιακή παροχή της υποστήριξης και για 
να υπάρχει αντιστοίχιση με το επίπεδο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι 
πόροι που διατίθενται γι’ αυτόν τον στόχο 
πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των 
επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων, οι 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν
ΑΕγχΠ για την περίοδο προγραμματισμού 
2007-13 ήταν μικρότερο από το 75 % του 
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μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς αλλά το οποίο υπερέβη το 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 θα πρέπει να 
λάβουν τουλάχιστον δύο τρίτα από τη 
χορήγηση της περιόδου 2007-2013. Τα 
κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο του 90% 
από τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να 
λάβουν ενίσχυση βάσει του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» του Ταμείου Συνοχής.

μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς αλλά το οποίο υπερέβη το 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 θα πρέπει να 
λάβουν μερίδιο από τη χορήγηση της 
περιόδου 2007-2013 αντιστρόφως
ανάλογο προς το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ 
τους. Τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) 
κατώτερο του 90% από τον μέσο όρο της 
Ένωσης πρέπει να λάβουν ενίσχυση βάσει 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» του Ταμείου 
Συνοχής.

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο εγγυημένο μερίδιο που λαμβάνει ένα κράτος μέλος σε σύγκριση με τη χορήγηση για 
την περίοδο 2007-2013 πρέπει να διαβαθμίζεται ανάλογα με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ του, έτσι 
ώστε τα φτωχότερα κράτη μέλη να λαμβάνουν υψηλότερο μερίδιο σε ποσοστιαίες μονάδες από 
ό, τι τα πλουσιότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία 18

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 
τα Ταμεία και κατηγορία περιφέρειας σε 
κάθε κράτος μέλος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 8.

Τροπολογία 19
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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 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση,
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 

(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, τον 
καθορισμό της έκτασης και του πληθυσμού 
που καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
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ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V 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.

εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V 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 20

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 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 

(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 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 
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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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 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: το
έγγραφο που εξειδικεύει τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θεσπίζοντας για κάθε θεματικό στόχο τις 
βασικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν 
από κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και τους 
μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη συνοχή 
και τη συνέπεια του προγραμματισμού των 
Ταμείων του ΚΣΠ με τις οικονομικές 
πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών και της Ένωσης·

(2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: το
πλαίσιο που εξασφαλίζει τον συντονισμό 
και την εξισορρόπηση των στόχων και 
των προτεραιοτήτων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με τους 
στόχους της Συνθήκης σχετικά με την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, θεσπίζοντας για κάθε θεματικό 
στόχο τις βασικές δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν από κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ και τους μηχανισμούς που 
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
του προγραμματισμού των Ταμείων του 
ΚΣΠ με τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
και της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη 14.

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «σύμβαση εταιρικής σχέσης»: 
έγγραφο που συντάσσει το κράτος μέλος 
με τη συμμετοχή εταίρων, βάσει της 
προσέγγισης της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, το οποίο ορίζει τη 
στρατηγική του κράτους μέλους, τις 
προτεραιότητες και τις ρυθμίσεις για τη 
χρήση των πόρων των Ταμείων του ΚΣΠ 
με αποτελεσματικό και επαρκή τρόπο για 
την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
σχετικά με την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και το 
οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά 
από αξιολόγηση και διάλογο με το κράτος 
μέλος·

(18) «σύμβαση εταιρικής σχέσης»: 
έγγραφο που συντάσσει το κράτος μέλος 
με τη συμμετοχή εταίρων, βάσει της 
προσέγγισης της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, το οποίο ορίζει τη 
στρατηγική του κράτους μέλους, τις 
προτεραιότητες και τις ρυθμίσεις για τη 
χρήση των πόρων των Ταμείων του ΚΣΠ 
με αποτελεσματικό και επαρκή τρόπο για 
την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
σχετικά με την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα 
με τους στόχους της Συνθήκης όσον 
αφορά την οικονομική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή, και το οποίο εγκρίνεται 
από την Επιτροπή μετά από αξιολόγηση 
και διάλογο με το κράτος μέλος·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία 2 στην αιτιολογική σκέψη 16.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης και των σχετικών 
συστάσεων του Συμβουλίου που έχουν 
εκδοθεί βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης.

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και άλλες συναφείς 
στρατηγικές·
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1 

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 
προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 6.

Τροπολογία 25

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, 
όπως αυτές μεταφράζονται σε εθνικό και
περιφερειακό πλαίσιο από τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων και άλλες 
στρατηγικές.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20

Κατανομή του αποθεματικού επίδοσης διαγράφεται
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 
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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.
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

Βλ. τροπολογία 8.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
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Όροι σχετικοί με τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 

μελών
1. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 
ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να 
προτείνει τροποποιήσεις στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και στα σχετικά 
προγράμματά του, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο: α) για να υποστηρίξει την 
εφαρμογή μιας σύστασης του Συμβουλίου 
που απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος 
και έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 
121 παράγραφος 2 και/ή το άρθρο 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης ή για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή μέτρων που 
απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος 
και έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 
136 παράγραφος 1 της Συνθήκης· β) για 
να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας 
σύστασης του Συμβουλίου που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος και 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 7 της Συνθήκης· γ) για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή μιας σύστασης 
του Συμβουλίου που απευθύνεται στο 
οικείο κράτος μέλος και έχει εκδοθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2011 
[σχετικά με την πρόληψη και τη 
διόρθωση μακροοικονομικών 
ανισορροπιών], υπό την προϋπόθεση ότι 
οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται 
αναγκαίες για τη διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών· ή δ) 
για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
από τα διαθέσιμα Ταμεία του ΚΣΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, εάν ένα 
κράτος μέλος ικανοποιεί μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: i) του 
χορηγείται οικονομική ενίσχυση δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου· ii) του χορηγείται 
μεσοπρόθεσμη οικονομική ενίσχυση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου· iii) του 
χορηγείται οικονομική ενίσχυση υπό τη 
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μορφή δανείου του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, σύμφωνα με 
τη συνθήκη ίδρυσης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας.
2. Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων 
εντός ενός μηνός. Εάν χρειαστεί, η 
Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις 
εντός ενός μηνός από την υποβολή των 
τροποποιήσεων, οπότε το κράτος μέλος 
υποβάλλει εκ νέου την πρότασή του εντός 
ενός μηνός.
3. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλλει 
παρατηρήσεις ή εάν οι παρατηρήσεις της 
έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία 
εγκρίνει τις τροποποιήσεις της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και τα σχετικά 
προγράμματα αμελλητί.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, όταν διατίθεται σε ένα κράτος μέλος 
οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο δ) και συνδέεται με 
πρόγραμμα προσαρμογής, η Επιτροπή 
δύναται χωρίς πρόταση από το κράτος 
μέλος να τροποποιήσει τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα με 
σκοπό να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα από τα διαθέσιμα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των σχετικών 
προγραμμάτων, η Επιτροπή εμπλέκεται 
στη διαχείρισή τους όπως αναλύεται στο 
πρόγραμμα προσαρμογής ή το μνημόνιο 
κατανόησης που υπογράφει με το οικείο 
κράτος μέλος.
5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν 
ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή δεν 
απαντήσει ικανοποιητικά εντός ενός 
μηνός στις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η
Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών 
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μετά την υποβολή των παρατηρήσεων 
της, να εκδώσει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, για την αναστολή 
μέρους ή του συνόλου των πληρωμών στα 
οικεία προγράμματα.
6. Η Επιτροπή αναστέλλει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, μέρος ή το 
σύνολο των πληρωμών και των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για τα οικεία 
προγράμματα στην περίπτωση που: α) το 
Συμβούλιο αποφασίσει ότι το κράτος 
μέλος δεν συμμορφώνεται με τα ειδικά 
μέτρα που ορίζει το Συμβούλιο δυνάμει 
του άρθρου 136 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης· β) το Συμβούλιο αποφασίζει 
δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 8 ή 
του άρθρου 126 παράγραφος 11 της 
Συνθήκης ότι το οικείο κράτος μέλος δεν 
έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να 
διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμά του· γ) 
το Συμβούλιο κρίνει σύμφωνα με το
άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2011 [σχετικά με την 
πρόληψη και τη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών] ότι, σε 
δύο διαδοχικές φορές, το κράτος μέλος 
δεν υπέβαλε επαρκές διορθωτικό σχέδιο 
δράσης ή όταν το Συμβούλιο εκδώσει 
απόφαση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 4 του εν λόγω 
κανονισμού· δ) η Επιτροπή συμπεραίνει 
ότι το κράτος μέλος δεν έλαβε μέτρα για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
προσαρμογής που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 του Συμβουλίου και, κατά 
συνέπεια, αποφασίζει να μην εγκρίνει την 
εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας 
που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος· ή ε) το διοικητικό 
συμβούλιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
σταθερότητας συμπεράνει ότι δεν 
πληρούνται οι όροι που συνδέονται με την 
οικονομική βοήθεια που χορηγεί ο ΕΜΣ 
υπό μορφή δανείου στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος και, κατά συνέπεια, 
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αποφασίζει να μην εκταμιεύσει τη 
βοήθεια αυτή.
7. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών ή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 αντίστοιχα, 
εξασφαλίζει ότι η αναστολή είναι 
αναλογική και αποτελεσματική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος και τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο από την 
αναστολή πληρωμών στην οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.
8. Η Επιτροπή αίρει άμεσα την αναστολή 
των πληρωμών και των αναλήψεων 
υποχρεώσεων στην περίπτωση που το 
κράτος μέλος έχει προτείνει 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των συναφών προγραμμάτων, 
όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή, τις οποίες 
η Επιτροπή έχει εγκρίνει, και κατά 
περίπτωση, όταν: α) το Συμβούλιο 
αποφασίσει ότι το κράτος μέλος 
συμμορφώνεται με τα ειδικά μέτρα που 
έχει ορίσει το Συμβούλιο δυνάμει του 
άρθρου 136 παράγραφος 1 της Συνθήκης· 
β) η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 ή το 
Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 12 της Συνθήκης 
να καταργήσει την απόφαση για την 
ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος γ) το 
Συμβούλιο έχει επικυρώσει το διορθωτικό 
σχέδιο δράσης που υπέβαλε το οικείο 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [κανονισμός EIP] ή η διαδικασία 
υπερβολικών ανισορροπιών έχει τεθεί σε 
αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού ή 
το Συμβούλιο έχει περατώσει τη 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω 
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κανονισμού· δ) η Επιτροπή συμπεραίνει 
ότι το κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για 
την υλοποίηση του προγράμματος 
προσαρμογής που αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/2002 και, κατά συνέπεια, αποφασίζει 
να εγκρίνει την εκταμίευση της 
οικονομικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· ή ε) το 
διοικητικό συμβούλιο του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού σταθερότητας συμπεράνει 
ότι πληρούνται οι όροι που συνδέονται με 
την οικονομική βοήθεια που χορηγεί ο 
ΕΜΣ υπό μορφή δανείου ΕΜΣ στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος και, κατά 
συνέπεια, αποφασίζει να εκταμιεύσει τη 
βοήθεια αυτή. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο 
αποφασίζει, βάσει προτάσεως της 
Επιτροπής, να επανεντάξει στον 
προϋπολογισμό τις ανασταλείσες 
αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] 
του Συμβουλίου περί καθορισμού του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 9.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, 
την υποστήριξη της δικτύωσης, την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, 
την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών· Για 
να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του 
ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες 
μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 

στ) μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, 
την υποστήριξη της δικτύωσης, την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, 
την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων
και τρίτων χωρών· Για να εξασφαλιστεί 
επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
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που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην 
εταιρική επικοινωνία των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην 
εταιρική επικοινωνία των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – εδάφιο 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

Σύμφωνα με την τροπολογία 15 στο άρθρο 18, που πρότεινε ο εισηγητής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των
διαθέσιμων, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, στοιχείων της 
Ένωσης για την τελευταία τριετία, αφορά 
το μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.
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Αιτιολόγηση

Το ΑΕΕ που καταμετρήθηκε βάσει στοιχείων της περιόδου 2006-2008, όπως προτείνεται από 
την Επιτροπή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της οικονομικής κατάστασης των 
κρατών μελών, εφόσον δεν προσμετρά την τριετία 2009-2012, κατά την οποία σημαντικός 
αριθμός περιφερειών, ειδικότερα στον «οικονομικό νότο», βίωσε τον αντίκτυπο της άνευ 
προηγουμένου κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Συνεπώς, η δίκαιη διανομή των πόρων των 
ταμείων συνοχής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη χρήση πρόσφατων στοιχείων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των διαθέσιμων, κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, στοιχείων της Ένωσης για την
τελευταία τριετία, κατώτερο του 90% του 
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για 
την ίδια περίοδο αναφοράς.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 82, παράγραφος 2, εδάφιο 2.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι 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 ανώτερο του 75 % του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 

Όλες οι 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 ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27, λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ισοδύναμη προς το 
μερίδιο της χορήγησης για την περίοδο 
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αναλογεί για την περίοδο 2007-2013. 2007-2013, το οποίο πρέπει να είναι 
αντιστρόφως ανάλογο προς το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ των υπό εξέταση 
περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 10.

Τροπολογία 34

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

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία 8.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 85 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2009 κατώτερο του 85 % του μέσου όρου 
στην ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

β) το 85 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ, για την τελευταία τριετή 
διαθέσιμη περίοδο κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
κατώτερο του 85 % του μέσου όρου στην 
ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες 9 και 10 στο άρθρο 82, παράγραφος 2, εδάφιο 2 και παράγραφος 
3, εδάφιο 1, στοιχείο β αντιστοίχως.
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