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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στις 29 Ιουνίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για το επόµενο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020: προϋπολογισµό για την εφαρµογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». H Eπιτροπή, στην πρότασή της, αποφάσισε ότι η πολιτική για 
τη συνοχή θα πρέπει να παραµείνει ουσιαστικό στοιχείο της επόµενης χρηµατοδοτικής 
δέσµης και υπογράµµισε τον σηµαντικό ρόλο της στην εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». 

H Eπιτροπή πρότεινε πολλές σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο που σχεδιάζεται και 
εφαρµόζεται η πολιτική για τη συνοχή. Η συγκέντρωση των πόρων σε µικρότερο αριθµό 
προτεραιοτήτων που συνδέονται καλύτερα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η εστίαση στα 
αποτελέσµατα, η παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση των συµφωνηµένων 
στόχων, η αύξηση της χρησιµοποίησης της αιρεσιµότητας και η απλούστευση της εφαρµογής 
είναι µεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών της πρότασης. 7 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις γενικές διατάξεις που διέπουν την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία (ΕΕΣ). Βασίζεται στο έργο που έχει υλοποιηθεί από την έκδοση της τέταρτης 
έκθεσης για τη συνοχή τον Μάιο του 2007, η οποία περιέγραψε τις κύριες προκλήσεις που θα 
αντιµετωπίζουν οι περιφέρειες τις επόµενες δεκαετίες και δροµολόγησε τον διάλογο για τη 
µελλοντική πολιτική για τη συνοχή. Στις 9 Νοεµβρίου 2010 η Επιτροπή εξέδωσε την Πέµπτη 
Έκθεση για τη Συνοχή, η οποία περιείχε ανάλυση των κοινωνικών και οικονοµικών τάσεων 
και παρέθεσε τις κατευθύνσεις της µελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή. 

Η πολιτική για τη συνοχή είναι το κύριο επενδυτικό µέσο για την υποστήριξη των κύριων 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2000». Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την εστίαση στις χώρες και τις περιοχές µε τις µεγαλύτερες ανάγκες. Μια 
από τις µεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ είναι η ικανότητά της να αναβαθµίζει το βιοτικό 
επίπεδο όλων των πολιτών της. Αυτό δεν το επιτυγχάνει µόνο βοηθώντας τα φτωχότερα 
κράτη µέλη και τις περιφέρειες να αναπτυχθούν και να µεγεθύνουν την οικονοµία τους, αλλά 
και µέσω του ρόλου που διαδραµατίζει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, το µέγεθος της 
οποίας εξασφαλίζει αγορές και οικονοµίες κλίµακας για όλες τις περιοχές της ΕΕ, πλούσιες 
και φτωχές, µεγάλες και µικρές. Η αξιολόγηση των δαπανών της πολιτικής για τη συνοχή 
κατά το παρελθόν από την Επιτροπή ανέδειξε πολλά παραδείγµατα προστιθέµενης αξίας και 
επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, που δεν θα υπήρχαν χωρίς την ενίσχυση από 
τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταδεικνύουν και 
τις επιπτώσεις της διασποράς των πόρων και της έλλειψης ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Σε 
εποχή κατά την οποία η διαθεσιµότητα δηµόσιου χρήµατος είναι περιορισµένη και που 
χρειάζονται περισσότερο από ποτέ επενδύσεις που να συµβάλλουν στη µεγέθυνση της 
οικονοµίας, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει σηµαντικές αλλαγές στην πολιτική για τη 
συνοχή. 

Η πρόταση είναι µέρος της νοµοθετικής δέσµης για την πολιτική για τη συνοχή για τη 
χρονική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία είναι ένας από τους στόχους 
της πολιτικής για τη συνοχή και παρέχει ένα πλαίσιο για την εκτέλεση κοινών ενεργειών και 
ανταλλαγών πολιτικών µεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από 
διάφορα κράτη µέλη. Αυτό είναι ακόµη σηµαντικότερο αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι 
προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες υπερβαίνουν όλο και 
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περισσότερο τα εθνικά/περιφερειακά όρια και απαιτούν την ανάληψη κοινής, συνεργατικής 
δράσης στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. Έτσι, η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία µπορεί 
επίσης να συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση του νέου στόχου της εδαφικής συνοχής που 
προβλέπεται στη Συνθήκη. 

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία έχει ιδιαίτερη αξία, επειδή: 

• τα διασυνοριακά προβλήµατα µπορούν να επιλύονται αποτελεσµατικότερα µε τη 
συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων περιφερειών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις για ορισµένες από αυτές και η ανέξοδη άντληση οφελών 
από άλλες (π.χ. διασυνοριακή περιβαλλοντική ρύπανση)· 

• η συνεργασία µπορεί να προσφέρει έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό για την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη διάδοση της τεχνογνωσίας (π.χ. ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας)· 

• η συνεργασία µπορεί να εξασφαλίσει ότι η λύση σ’ ένα συγκεκριµένο πρόβληµα 
καθίσταται αποτελεσµατικότερη λόγω των οικονοµιών κλίµακας και της επίτευξης 
κρίσιµης µάζας (δηµιουργία συσπειρώσεων για την προώθηση της έρευνας και της 
καινοτοµίας)· 

• η διακυβέρνηση µπορεί να βελτιωθεί λόγω του συντονισµού των τοµεακών 
πολιτικών, ενεργειών και επενδύσεων σε διασυνοριακή και διακρατική κλίµακα· 

• οι σχέσεις µε τους γείτονες της ΕΕ µέσω προγραµµάτων συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ µπορούν να συµβάλουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα και στη 
σύναψη αµοιβαία επωφελών σχέσεων· 

• σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως οι θαλάσσιες λεκάνες και οι παράκτιες περιοχές, η 
συνεργασία και η διακρατική δράση είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της 
ανάπτυξη, της απασχόλησης και της διαχείρισης µε βάση το οικοσύστηµα. 

Οι πρωταρχικές πολιτικές κατευθύνσεις για τη µελλοντική πολιτική για τη συνοχή 
εφαρµόζονται επίσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Συνεπώς, ο 
προτεινόµενος κανονισµός περιλαµβάνει την ευθυγράµµιση µε τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», στοιχεία για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων των ταµείων και 
µια συνολική απλουστευµένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρµογή. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

2.1. ∆ιαβούλευση και εµπειρογνωµοσύνη 

Ο παρών κανονισµός βασίζεται σε εκτενή διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, 
συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών, των περιφερειών και των κοινωνικών και 
οικονοµικών εταίρων. 

Η δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα συµπεράσµατα της 5ης έκθεσης για τη συνοχή 
πραγµατοποιήθηκε µεταξύ της 12ης Νοεµβρίου 2010 και της 31ης Ιανουαρίου 2011. 
Ελήφθησαν συνολικά 444 συνεισφορές. Μεταξύ αποστολέων ήταν κράτη µέλη, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, ευρωπαϊκές οργανώσεις συµφερόντων, 
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µη κυβερνητικές οργανώσεις, πολίτες και άλλοι ενδιαφερόµενοι. Στο πλαίσιο της δηµόσιας 
διαβούλευσης τέθηκε µια σειρά ερωτήσεων σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής για τη 
συνοχή. Περίληψη των αποτελεσµάτων δηµοσιεύτηκε την 31η Μαΐου 20111. 

Τα αποτελέσµατα της εκ των υστέρων αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε για τα 
προγράµµατα INTERREG 2000-20062, η κοινοβουλευτική «έκθεση σχετικά µε τον στόχο 3»3 
κι ένα ευρύ φάσµα µελετών και συµβουλών εµπειρογνωµόνων, π.χ. µέσω του προγράµµατος 
INTERACT χρησιµοποιήθηκαν ως ανατροφοδότηση. Συµβουλές εµπειρογνωµόνων 
παρέχονται επίσης µέσω της οµάδας προβληµατισµού υψηλού επιπέδου για το µέλλον της 
πολιτικής για τη συνοχή, η οποία απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες των εθνικών διοικήσεων 
και η οποία πραγµατοποίησε δύο συνεδριάσεις µε ειδικότερες συζητήσεις σχετικά µε την 
ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. 

Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την 5η έκθεση για τη συνοχή 
δείχνουν ευρεία συναίνεση όσον αφορά την υψηλή προστιθέµενη αξία της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν αιτήµατα για µεγαλύτερη τυποποίηση των 
κανόνων και των διαδικασιών στα διάφορα κράτη µέλη4. Πολλές συνεισφορές κρατών µελών 
υπογραµµίζουν επίσης την ανάγκη για ξεχωριστή νοµοθετική ρύθµιση ή για ξεχωριστό 
νοµικό πλαίσιο για τα προγράµµατα συνεργασίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα 
στο πολυεθνικό πλαίσιο5. 

Ένα βασικό στοιχείο της εκ των υστέρων αξιολόγησης είναι ότι τα προγράµµατα εδαφικής 
συνεργασίας δεν εστιάζονται πάντα σε περιορισµένο αριθµό θεµάτων προτεραιότητας, αλλά 
υιοθετούν γενικότερες στρατηγικές παρέµβασης, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη εύκολα 
αναγνωρίσιµων αποτελεσµάτων6. Μια άλλη σηµαντική σύσταση σχετίζεται µε την ανάγκη 
επίτευξης µιας πιο προδραστικής και εξελικτικής αλληλεπίδρασης µε τα προγράµµατα 
σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας και άλλα εφαρµοζόµενα προγράµµατα εδαφικής 
συνεργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν η συµπληρωµατικότητα, ο συντονισµός και οι 
συνέργειες. Η αξιολόγηση συνιστά ρητώς την ανάπτυξη µιας πιο συµπληρωµατικής και 
ολοκληρωµένης προσέγγισης για την περίοδο µετά το 20137. 

Οµοίως, οι εµπειρογνώµονες υπογράµµισαν, στο πλαίσιο της οµάδας υψηλού επιπέδου, την 
ανάγκη για περισσότερο συντονισµό και στρατηγική στοχοθέτηση, τόσο σε επίπεδο γενικής 
πολιτικής όσο και σε επίπεδο επιµέρους προγραµµάτων8. Επίσης, επεσήµαναν την ανάγκη 
ενίσχυσης των δεσµών µε τα προγράµµατα σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας και ζήτησαν 

                                                 
1 «Αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης για τα συµπεράσµατα της πέµπτης έκθεσης για την 

οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες», έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, SEC(2011) 590 τελικό της 13.5.2011. 

2 «Εκ των υστέρων αξιολόγηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III (2000-2006)», από την 
Panteia and Partners, Μάιος του 2010. 

3 «Έκθεση σχετικά µε τον στόχο 3: µια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία – η µελλοντική ατζέντα 
της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (2010/2155(INI))», η οποία 
εκδόθηκε στις 23 Ιουνίου 2011. 

4 «Αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης για τα συµπεράσµατα της πέµπτης έκθεσης για την 
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες», έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, SEC(2011) 590 τελικό της 13.5.2011. 

5 Συνεισφορές των εξής χωρών: FR, HU, AT, MT, IT, ES, RO. 
6 «Εκ των υστέρων αξιολόγηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III (2000-2006)», από την 

Panteia and Partners, Μάιος του 2010, σ. 3, 4. 
7 «Εκ των υστέρων αξιολόγηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III (2000-2006)», από την 

Panteia and Partners, Μάιος του 2010, σ. 9. 
8 «Οµάδα προβληµατισµού υψηλού επιπέδου για το µέλλον της πολιτικής για τη συνοχή – έκθεση της 

τέταρτης συνεδρίασης – 25-26 Μαρτίου 2010», σ. 2. 
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να προβλεφθούν ειδικές κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά την εδαφική συνεργασία και τη 
συνολική εναρµόνιση των εφαρµοζόµενων κανόνων, καθώς και την απλούστευση9. 

Στην κοινοβουλευτική έκθεση υπογραµµίστηκε η ανάγκη καλύτερης ενσωµάτωσης της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα του στρατηγικού σχεδιασµού, 
καλύτερου συντονισµού µεταξύ των προγραµµάτων συνεργασίας και των περιφερειακών 
προγραµµάτων, καθώς και απλούστευσης της εφαρµογής µέσω ξεχωριστής νοµοθετικής 
ρύθµισης για τη συνεργασία, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες10. 

2.2. Εκτίµηση αντικτύπου 

Οι επιλογές που εξετάστηκαν στην εκτίµηση αντικτύπου σχετίζονται µε τη βελτίωση της 
στρατηγικής στοχοθέτησης και του συντονισµού µεταξύ των προγραµµάτων συνεργασίας και 
των περιφερειακών προγραµµάτων. Οι επιλογές που εξετάστηκαν περιλαµβάνουν τη 
συνέχιση του status quo (γενικές προτεραιότητες, ανυπαρξία επίσηµης σύνδεσης µεταξύ των 
προγραµµάτων συνεργασίας και των περιφερειακών προγραµµάτων), ένα σενάριο που 
επικεντρώνεται στη θεµατική συγκέντρωση και στην ενσωµάτωση της συνεργασίας στο 
συνολικό πλαίσιο στρατηγικής (περιορισµένος αριθµός θεµατικών στόχων τους οποίους θα 
µπορούν να επιλέγουν τα διασυνοριακά και τα διακρατικά προγράµµατα, ενσωµάτωση των 
πτυχών της συνεργασίας στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο και στη σύµβαση εταιρικής σχέσης) 
και, τέλος, ένα σενάριο για πλήρη ενσωµάτωση των πτυχών της συνεργασίας στα 
περιφερειακά προγράµµατα, χωρίς την ανάγκη για ξεχωριστά προγράµµατα συνεργασίας. Η 
δεύτερη επιλογή επιλέχθηκε ως προτιµητέα, αφού θα εξασφαλίσει καλύτερη εστίαση στις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, θα ενισχύσει τη λογική της παρέµβασης των προγραµµάτων και 
θα εξασφαλίσει καλύτερη σύνδεση και συνεκτικότητα µε τα περιφερειακά προγράµµατα. 

Με βάση τη διαβούλευση και την εκτίµηση αντικτύπου που πραγµατοποιήθηκαν και τα 
αποτελέσµατα που ελήφθησαν, η νοµοθετική πρόταση για τον κανονισµό περί κοινών 
διατάξεων προβλέπει ρητώς την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας τόσο 
στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο και στη σύµβαση εταιρικής σχέσης, όσο και στις σχετικές 
διαδικασίες υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά µε τη συνεκτικότητα µεταξύ 
των περιφερειακών προγραµµάτων και των προγραµµάτων συνεργασίας που εφαρµόζονται 
στον ίδιο τοµέα είναι µέρος των εγγράφων προγραµµατισµού. Έτσι θα βελτιωθεί η 
συνεκτικότητα της πολιτικής για τη συνοχή συνολικά. 

Για να δοθεί ένα πιο εξατοµικευµένο πλαίσιο για τα προγράµµατα συνεργασίας, προτείνεται 
ξεχωριστός κανονισµός για τα προγράµµατα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Ο 
κανονισµός αυτός περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τη θεµατική συγκέντρωση και 
επικεντρώνεται σε µεγαλύτερο βαθµό στα αποτελέσµατα, έχει δε και πολλά απλουστευτικά 
στοιχεία (βλ. κατωτέρω). 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στο άρθρο 174 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
προβλέπεται δράση από την ευρωπαϊκή ένωση προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή της και να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της, 

                                                 
9 «Οµάδα προβληµατισµού υψηλού επιπέδου για το µέλλον της πολιτικής για τη συνοχή – έκθεση της 

πέµπτης συνεδρίασης – 7-8 Ιουνίου 2010», σ. 6. 
10 «Έκθεση σχετικά µε τον στόχο 3: µια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία – η µελλοντική ατζέντα 

της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας (2010/2155(INI))», η οποία 
εκδόθηκε στις 23 Ιουνίου 2011. 
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µειώνοντας τις διαφορές µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και 
προάγοντας την ανάπτυξη των πλέον µειονεκτικών περιοχών. 

Ο στόχος της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προάγεται µέσω τριών ταµείων 
της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 176 της ΣΛΕΕ, σκοπός του ΕΤΠΑ είναι να προάγει την 
ανάπτυξη και τη διαρθρωτική αναπροσαρµογή των περιοχών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους και των βιοµηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακµή. 

Στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ αναφέρεται ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, 
τις ζώνες που συντελείται βιοµηχανική µετάβαση και τις 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. 

Στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ αναφέρεται ότι θεσπίζονται ειδικά µέτρα ώστε να ληφθεί υπόψη η 
διαρθρωτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι 
οποίες παρουσιάζουν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αναχαιτίζουν σηµαντικά την 
ανάπτυξή τους. Τα ειδικά µέτρα περιλαµβάνουν προϋποθέσεις πρόσβασης στα διαρθρωτικά 
ταµεία. 

Προτείνεται ξεχωριστός κανονισµός ώστε η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία να λαµβάνει 
καλύτερα υπόψη το πολυκρατικό πλαίσιο των προγραµµάτων και να κάνει ειδικότερες 
προβλέψεις για τα προγράµµατα και τις πράξεις συνεργασίας, όπως έχει ζητηθεί από µεγάλο 
αριθµό ενδιαφεροµένων. Η πρόταση θεσπίζει το πλαίσιο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε σχέση µε τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας. Καθορίζει τους στόχους προτεραιότητας και την οργάνωση του ETΠA, τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας, τους διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς πόρους και τα κριτήρια για τη 
διάθεσή τους. Επίσης προβλέπει τις ρυθµίσεις εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων των 
διατάξεων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση και τον έλεγχο. Ο κανονισµός περί κοινών 
διατάξεων και ο κανονισµός για το ETΠA εφαρµόζονται και οι δύο µε την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων που περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό. 

Το νοµοθετικό µέσο και το είδος του µέτρου (π.χ. χρηµατοδότηση) καθορίζονται και τα δύο 
στη ΣΛΕΕ, η οποία παρέχει τη νοµική βάση για τα διαρθρωτικά ταµεία και προβλέπει ότι οι 
αρµοδιότητες, οι στόχοι προτεραιότητας και οργάνωση των διαρθρωτικών ταµείων 
καθορίζονται µε κανονισµούς. Όπως επισηµάνθηκε ανωτέρω, η πρόταση για την έκδοση 
ξεχωριστού κανονισµού δικαιολογείται, δεδοµένου ότι οι γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται 
στον κανονισµό για τα ταµεία και το ETΠA χρειάζεται να ερµηνευθούν σε πλαίσιο 
συνεργασίας. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση της επιτροπής για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο προβλέπει ποσό 376 δισ. 
ευρώ για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή για την περίοδο 2014-2020. 

Προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 ∆ισ. ευρώ  

Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες  

Περιφέρειες µετάβασης  

Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες  

Εδαφική συνεργασία  

Ταµείο Συνοχής  

162,6 

39 

53,1 

11,7 

68,7 
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Έκτακτη χορήγηση για τις εξόχως απόκεντρες και 
αραιοκατοικηµένες περιοχές  

0,926 

∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις 
µεταφορές, την ενέργεια και τις ΤΠΕ 

40 δισ. ευρώ (µε πρόσθετο ποσό 10 
δισ. ευρώ για ειδική χρήση στο 
εσωτερικό του Ταµείου Συνοχής) 

* Όλα τα στοιχεία είναι εκφρασµένα σε σταθερές τιµές 2011 

Ο προτεινόµενος κανονισµός καθορίζει την ανάλυση της χρηµατοδότησης που προβλέπεται 
για την εδαφική συνεργασία µεταξύ των διαφόρων συνιστωσών συνεργασίας, ως εξής: 

α) 73,24 % (ήτοι, συνολικά 8 569 000 003 ευρώ) για τη διασυνοριακή συνεργασία· 

β) 20,78 % (ήτοι, συνολικά 2 431 000 001 ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία· 

γ) 5,98 % (ήτοι, συνολικά 700 000 000 ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. 

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Στόχος της έκδοσης ξεχωριστού κανονισµού για την ΕΕΣ είναι να επιτρέψει τη σαφέστερη 
παρουσίαση όλων των ιδιαιτεροτήτων της ΕΕΣ, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρµογή, 
δεδοµένου ότι η ορολογία µπορεί να προσαρµοστεί απευθείας στο πολυκρατικό πλαίσιο των 
προγραµµάτων συνεργασίας. Έτσι, η πρόταση κάνει αναφορές στη συµµετοχή τρίτων χωρών, 
κατά περίπτωση, για να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η πραγµατικότητα της συνεργασίας. 
Επίσης, η πρόταση περιλαµβάνει συστηµατικότερες αναφορές στον ρόλο που µπορούν να 
διαδραµατίσουν οι ευρωπαϊκοί όµιλοι εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στο πλαίσιο της 
συνεργασίας. 

Ο κανονισµός θεσπίζει το πεδίο εφαρµογής του ETΠA σε σχέση µε τον στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

Η πρόταση καθορίζει τους χρηµατοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι για κάθε πτυχή και 
τα κριτήρια διάθεσής τους στα κράτη µέλη. Η πρόταση περιλαµβάνει επίσης τη συνέχιση του 
µηχανισµού για τη µεταβίβαση των πόρων για δραστηριότητες συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης, που θα υποστηριχθεί από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης και από τον µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας. Θα προωθηθούν οι 
συνέργειες και συµπληρωµατικότητα µεταξύ των προγραµµάτων µε την ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία και µε εξωτερικά µέσα. 

Νέο στοιχείο στην πρόταση είναι οι διατάξεις για τη θεµατική συγκέντρωση και τις 
επενδυτικές προτεραιότητες. Οι εν λόγω διατάξεις εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο 
βελτίωσης της στρατηγικής εστίασης των προγραµµάτων και του προσανατολισµού των 
αποτελεσµάτων τους. Στα προγράµµατα µπορεί να επιλέγεται περιορισµένος αριθµός 
προτεραιοτήτων από έναν θεµατικό κατάλογο επιλογών µε αντίστοιχες επενδυτικές 
προτεραιότητες, εξασφαλίζοντας έτσι την εστίαση στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και 
παρεµβάσεις στις οποίες η συνεργασία θα επιφέρει τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία. 
Επιπλέον, τα κριτήρια επιλογής καθορίστηκαν µε αυστηρότερο τρόπο, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση θα δίνεται σε πράγµατι κοινές πράξεις. Τα προγράµµατα 
θα περιλαµβάνουν επίσης ένα πλαίσιο επιδόσεων που θα καθορίζει σηµεία αναφοράς κάθε 
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συγκεκριµένου προγράµµατος, βάσει των οποίων θα µπορεί να αξιολογείται η πρόοδος της 
εφαρµογής του. 

Στην περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 εµφανίστηκαν νέες µορφές εδαφικής 
συνεργασίας, εξατοµικευµένες λύσεις για την αντιµετώπιση των µακροπεριφερειακών 
προκλήσεων. Κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Επιτροπή κατάρτισε δύο 
µακροπεριφερειακές στρατηγικές, για τη Βαλτική Θάλασσα και για την περιοχή του ∆ούναβη 
αντίστοιχα11. Επιπλέον, µια σηµαντική συνιστώσα της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής 
αφορά τη συστηµατική προσέγγιση της δράσης ολοκληρωµένης πολιτικής στην πολιτική για 
τη θάλασσα και τις ακτές στο πλαίσιο των θαλάσσιων λεκανών και των οικοσυστηµάτων. Οι 
µακροπεριφερειακές στρατηγικές και οι στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες θα πρέπει να 
αποτελούν ολοκληρωµένα και ευρείας βάσης µέσα που να καλύπτουν πολλά κράτη µέλη και 
περιφέρειες και να επικεντρώνονται στην ευθυγράµµιση των πολιτικών και της 
χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η πολιτική για τη συνοχή και ο συνολικός 
αντίκτυπος των δηµόσιων δαπανών. Λόγω της πιθανής αλληλεπικάλυψης µεταξύ των 
υφιστάµενων και των µελλοντικών µακροπεριφερειών, θαλάσσιων λεκανών και περιοχών 
εφαρµογής διακρατικών προγραµµάτων, ο προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει ρητώς ότι η 
διακρατική συνεργασία µπορεί επίσης να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εφαρµογή 
µακροπεριφερειακών στρατηγικών και προγραµµάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ). 

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής για τα προγράµµατα συνεργασίας εξορθολογίστηκαν. Ο αριθµός 
των αρχών που εµπλέκονται στην εφαρµογή των προγραµµάτων µειώθηκε και οι ρόλοι και οι 
αρµοδιότητές τους αποσαφηνίστηκαν ακόµη περισσότερο. Οι απαιτήσεις όσον αφορά το 
περιεχόµενο των προγραµµάτων συνεργασίας και οι εκθέσεις εφαρµογής τους έγιναν πιο 
ακριβείς, έτσι ώστε να µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές που είναι αρµόδιες για 
τα προγράµµατα. Καθορίστηκαν κοινοί δείκτες για να περιγράφονται καλύτερα οι επιδόσεις 
και για να βελτιωθεί ο συνολικός προσανατολισµός όσον αφορά τα αποτελέσµατα. 

Η πρόταση προβλέπει µεγαλύτερη εναρµόνιση των κανόνων. Οι κανόνες επιλεξιµότητας θα 
καθορίζονται είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε από την επιτροπή παρακολούθησης για το πρόγραµµα 
συνολικά. Εθνικοί κανόνες θα εφαρµόζονται µόνο αν δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες. Αυτό θα 
διευκολύνει επίσης την κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη διενέργεια των διαχειριστικών και 
των δηµοσιονοµικών ελέγχων από την ελεγκτική αρχή και, κατά συνέπεια, συµβάλει στην 
καλύτερη εναρµόνιση σ’ αυτόν τον τοµέα. 

Τέλος, η παράταση της προθεσµίας για τον κανόνα αποδέσµευσης και οι ειδικές διατάξεις για 
την εφαρµογή των κανόνων σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις και τη µετατροπή των ξένων 
νοµισµάτων σε ευρώ θα διευκολύνουν ακόµη περισσότερο την εφαρµογή των 
προγραµµάτων. 

                                                 
11 Ανακοίνωση «Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», 

COM(2009) 248 της 10.6.2009, και ανακοίνωση «Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
περιοχή του ∆ούναβη», Βρυξέλλες, 8.12.2010, COM(2010) 715. 
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2011/0273 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

περί καθορισµού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 178, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής12,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών13, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συµβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύµφωνα µε το άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συµβάλλει στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 
περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών, 
µεταξύ των οποίων, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που πλήττονται από 
σοβαρά και µόνιµα φυσικά ή δηµογραφικά προβλήµατα, όπως οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. 

(2) Οι κοινές διατάξεις για το ETΠA, το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαµείο (τα «διαρθρωτικά 
ταµεία») και το Ταµείο Συνοχής (µαζί µε τα «διαρθρωτικά ταµεία»: τα «ταµεία») 
καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 της […] περί καθορισµού κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται 
από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

                                                 
12 ΕΕ C της …, σ. . 
13 ΕΕ C της …, σ. . 
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το Ταµείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/200614 
[κανονισµός περί κοινών διατάξεων - ΚΚ∆]. Οι ειδικές διατάξεις σχετικά µε το είδος 
δραστηριοτήτων που µπορούν να χρηµατοδοτούνται από το ETΠA µε βάση τους 
στόχους που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. /2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/200615 
[κανονισµός ETΠA] καθορίζονται στον εν λόγω κανονισµό. Οι κανονισµοί αυτοί δεν 
έχουν προσαρµοστεί πλήρως στις ειδικές ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται τουλάχιστον δύο κράτη 
µέλη ή ένα κράτος µέλος και τρίτες χώρες. Συνεπώς, είναι ανάγκη να θεσπιστούν 
ειδικές διατάξεις για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας όσον αφορά το 
πεδίο εφαρµογής και τη γεωγραφική κάλυψη, τους χρηµατοδοτικούς πόρους, τις 
επενδυτικές προτεραιότητες και τη συγκέντρωση, τον προγραµµατισµό, την 
παρακολούθηση και την επανεξέταση, την τεχνική βοήθεια, τη χρηµατοοικονοµική 
υποστήριξη και την επιλεξιµότητα, τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη διαπίστευση, 
καθώς και τη δηµοσιονοµική διαχείριση. 

(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. 

(4) Βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA υποστηρίζει τη 
διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την αντιµετώπιση των κοινών 
προκλήσεων που αναγνωρίζονται από κοινού στις παραµεθόριες περιοχές (όπως: 
δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο επιχειρηµατικό περιβάλλον, απουσία δικτύων 
µεταξύ τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και καινοτοµία και εφαρµογή 
των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, περιβαλλοντική ρύπανση, 
ανάληψη κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκµετάλλευτου δυναµικού στην παραµεθόρια περιοχή (ανάπτυξη 
διασυνοριακών εγκαταστάσεων και οµίλων έρευνας και καινοτοµίας, διασυνοριακή 
ένταξη στην αγορά εργασίας, συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ή κέντρων υγείας), 
µε παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας συνεργασίας µε σκοπό τη συνολική 
αρµονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράµµατος µεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και των µεθοριακών κοµητειών της 
Ιρλανδίας για την υποστήριξη της ειρήνης και της συµφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συµβάλλει 
επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιοχές, ιδίως µε ενέργειες για την προώθηση της συνοχής µεταξύ των κοινοτήτων. 

(6) Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας 
που συµβάλλει στην ολοκληρωµένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται µε τις 
προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή. 

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας της πολιτικής για τη συνοχή µέσω της ενθάρρυνσης της 

                                                 
14 ΕΕ L της …, σ. . 
15 Βλ. σελίδα yy αυτής της Επίσηµης Εφηµερίδας. 
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ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των περιφερειών µε σκοπό την ενίσχυση του 
σχεδιασµού και της εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων βάσει του στόχου 
της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Ειδικότερα, θα πρέπει να προωθεί 
τη συνεργασία µεταξύ καινοτόµων οµίλων προσανατολισµένων στην έρευνα και τις 
ανταλλαγές µεταξύ ερευνητών και ερευνητικών ιδρυµάτων, µε βάση τις «περιφέρειες 
της γνώσης» και το «ερευνητικό δυναµικό στις περιφέρειες σύγκλισης και στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες» σύµφωνα µε το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα. 

(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)16. 

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να υποστηρίζει τις περιοχές που βρίσκονται σε 
χερσαία ή θαλάσσια σύνορα. Με βάση την εµπειρία από προηγούµενες περιόδους 
προγραµµατισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον 
κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας µε απλούστερο τρόπο, µε πρόγραµµα 
συνεργασίας. Κατά την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις προσαρµογές που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, 
ιδίως στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η συνέχεια των περιοχών προγράµµατος 
που καθορίστηκαν για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013. Με βάση τις 
προσαρµογές αυτές µπορεί να περιοριστούν ή να επεκταθούν οι υπάρχουσες περιοχές 
προγράµµατος ή ο αριθµός των προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά 
ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική αλληλεπικάλυψη. 

(10) Οι περιοχές για διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν λαµβανοµένων 
υπόψη των ενεργειών που χρειάζονται η προώθηση της ολοκληρωµένης εδαφικής 
ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει περιοχές 
διακρατικής συνεργασίας. 

(11) Κάθε πρόγραµµα διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την 
Ένωση. 

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να 
καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η διακρατική και η διαπεριφερειακή συνεργασία µε τις 
τρίτες χώρες που γειτνιάζουν µε την Ένωση, καθώς έτσι θα επωφεληθούν οι περιοχές 
των κρατών µελών που συνορεύουν µε τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA 
θα συνεισφέρει στα διασυνοριακά προγράµµατα και στα προγράµµατα για τις 
θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού µηχανισµού 
γειτονίας (ΕΜΓ) σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/201217 και του 
µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
[…]/201218. 

                                                 
16 ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1. 
17 ΕΕ L 
18 ΕΕ L 
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(13) Προς όφελος των περιφερειών της Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί µηχανισµός για την 
οργάνωση της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ µέσων εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ 
και ο ΜΠΒ, ακόµη και σε περιπτώσεις στις οποίες τα προγράµµατα εξωτερικής 
συνεργασίας δεν µπορούν να θεσπιστούν ή πρέπει να διακοπούν. 

(14) Εκτός από τις παρεµβάσεις στα εξωτερικά σύνορα που υποστηρίζονται από τα µέσα 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που καλύπτουν τις παραµεθόριες περιοχές εντός 
και εκτός της Ένωσης, µπορεί να υπάρχουν προγράµµατα συνεργασίας που 
υποστηρίζονται από το ETΠA που καλύπτουν περιοχές τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης, όταν οι περιοχές εκτός της Ένωσης δεν καλύπτονται από τα µέσα εξωτερικής 
πολιτικής, είτε επειδή δεν πρόκειται για καθορισµένη χώρα-δικαιούχο είτε επειδή δεν 
µπορούν να θεσπιστούν τέτοια προγράµµατα εξωτερικής συνεργασίας. Συνεπώς, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, όταν καταρτίσει τους καταλόγους των 
περιοχών των διασυνοριακών και των διακρατικών προγραµµάτων, να καλύψει επίσης 
και περιοχές από τρίτες χώρες. 

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται σε καθεµία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σηµαντική συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και εξασφαλίζοντας επαρκή επίπεδα χρηµατοδότησης για τη συνεργασία 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών. 

(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. 

(17) Για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξης που προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»19, το ETΠA θα πρέπει, 
σύµφωνα µε τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεµατικούς στόχους της ανάπτυξης µιας οικονοµίας βασιζόµενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτοµία, η οποία να προωθεί µια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονοµία, που αποσκοπεί σε υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης, τα οποία συµβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, και που 
αναπτύσσει τη διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και επενδυτικών 
προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων θεµατικών στόχων θα πρέπει να προσαρµοστεί 
στις ιδιαίτερες ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ιδίως 
επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της νοµικής 
και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας µεταξύ πολιτών και θεσµών, της 
συνεργασίας στους τοµείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής 
ένταξης σε µια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της 
διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, και µέσω της 

                                                 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη, COM(2010) 2020 τελικό, 3.3.2010. 
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ανάπτυξης και της εφαρµογής µακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για 
τις θαλάσσιες λεκάνες. 

(18) Είναι ανάγκη να προσαρµοστούν οι απαιτήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο των 
προγραµµάτων συνεργασίας, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συνεπώς, χρειάζεται επίσης να καλύπτουν 
τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους στην 
επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών µελών, όπως οι φορείς που είναι αρµόδιοι για 
τους ελέγχους, η διαδικασία για τη δηµιουργία κοινής Γραµµατείας και η κατανοµή 
των υποχρεώσεων σε περίπτωση δηµοσιονοµικών διορθώσεων. Επιπλέον, λόγω του 
οριζόντιου χαρακτήρα των προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας, το 
περιεχόµενο των εν λόγω προγραµµάτων συνεργασίας θα πρέπει να 
αναπροσαρµοστεί, ιδίως όσον αφορά τον ορισµό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, µε 
βάση τα ισχύοντα προγράµµατα INTERACT και ESPON. 

(19) Τα διαρθρωτικά ταµεία, συνεπή µε τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιµης και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξης, θα πρέπει να παρέχουν µια πιο ολοκληρωµένη και 
περιεκτική προσέγγιση για την αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων. Για να 
ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση, η υποστήριξη από το ETΠA στις παραµεθόριες 
περιοχές θα πρέπει να συντονιστεί µε την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) και θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εµπλακούν οι ευρωπαϊκοί όµιλοι 
εδαφικής συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)20, όπου η τοπική ανάπτυξη 
περιλαµβάνεται µεταξύ των στόχων τους. 

(20) Με βάση την εµπειρία από την περίοδο προγραµµατισµού 2007-13, οι όροι για την 
επιλογή των πράξεων θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η επιλογή µόνο πράγµατι κοινών πράξεων. Θα πρέπει να οριστεί η 
έννοια των µόνον δικαιούχων, και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν το 
δικαίωµα να εκτελούν οι ίδιοι πράξεις συνεργασίας. 

(21) Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρµοδιότητες των κύριων δικαιούχων, οι οποίοι έχουν 
τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση µιας πράξης. 

(22) Οι απαιτήσεις για τις εκθέσεις εφαρµογής θα πρέπει να προσαρµοστούν στο πλαίσιο 
συνεργασίας και να αντικατοπτρίζουν τον κύκλο εφαρµογής του προγράµµατος. Για 
λόγους χρηστής διαχείρισης, µπορεί να πραγµατοποιούνται γραπτώς ετήσιες 
συνεδριάσεις επανεξέτασης. 

(23) Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου της 
εφαρµογής ενός προγράµµατος, προσαρµοσµένων στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
προγραµµάτων συνεργασίας, πριν το κράτος µέλος καταρτίσει τα προγράµµατα 
συνεργασίας του. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συµπληρώνονται από ειδικούς 
δείκτες για κάθε συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

                                                 
20 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19. 
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(24) Λόγω της συµµετοχής περισσότερων από ένα κρατών µελών και, ως εκ τούτου, του 
υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη µετάφραση, 
το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο από 
ό,τι στην περίπτωση του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. 
Επιπλέον, τα προγράµµατα συνεργασίας µε περιορισµένη υποστήριξη από το ΕΤΠΑ 
θα πρέπει να λάβουν ένα ελάχιστο ποσό, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρηµατοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσµατικής τεχνικής βοήθειας. 

(25) Λόγω της συµµετοχής περισσότερων από ένα κρατών µελών, ο γενικός κανόνας που 
ορίζεται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆] 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. 

(26) Λόγω της συχνής συµµετοχής προσωπικού από περισσότερα από ένα κράτη µέλη 
στην εκτέλεση των πράξεων, και δεδοµένου του αριθµού πράξεων για τις οποίες οι 
δαπάνες προσωπικού αποτελούν σηµαντικό στοιχείο, ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τις 
δαπάνες που καλύπτουν το προσωπικό θα πρέπει να εφαρµοστεί στις υπόλοιπες 
άµεσες δαπάνες των πράξεων συνεργασίας, αποφεύγοντας έτσι τον ατοµικό 
καταλογισµό για τη διαχείριση αυτών των πράξεων. 

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη γεωγραφική 
εκτέλεση των πράξεων εκτός της περιοχής του προγράµµατος. Επιπλέον, είναι 
αναγκαίο να υποστηριχθεί η αποτελεσµατική διασυνοριακή, διακρατική και 
διαπεριφερειακή συνεργασία µε τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν µε την Ένωση όταν 
αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική υποστήριξη της 
ανάπτυξης των περιφερειών των κρατών µελών που συνορεύουν µε τρίτες χώρες. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση και υπό όρους, η χορήγηση 
συνδροµής από το ΕΤΠΑ για πράξεις που εκτελούνται στην επικράτεια τρίτων χωρών 
όταν αυτές ωφελούν περιφέρειες της Ένωσης. 

(28) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον της 
διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όµιλο την 
αρµοδιότητα της διαχείρισης του µέρους ενός προγράµµατος συνεργασίας που 
καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά ο ΕΟΕΣ. 

(29) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να συγκροτήσει κοινή Γραµµατεία η οποία θα παρέχει 
πληροφορίες σε όσους υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τις 
αιτήσεις σχεδίων και θα επικουρεί τους δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεών 
τους. 

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής που απαριθµούνται στο άρθρο 114 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚ∆], συµπεριλαµβανοµένων των διαχειριστικών ελέγχων για την 
εξασφάλιση οµοιόµορφων προτύπων σε ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε 
προγράµµατος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ, θα πρέπει 
να εξουσιοδοτείται να διενεργεί τους εν λόγω ελέγχους, αφού όλα τα συµµετέχοντα 
κράτη µέλη εκπροσωπούνται στα όργανά του. Ακόµη και όταν δεν ορίζεται ένας 
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ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται από τα συµµετέχοντα 
κράτη µέλη να διενεργεί ελέγχους σε ολόκληρη την περιοχή του προγράµµατος. 

(31) Μια και µόνη ελεγκτική αρχή θα πρέπει να είναι αρµόδια για την εκτέλεση όλων των 
καθηκόντων που απαριθµούνται στο άρθρο 116 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[ΚΚ∆], έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οµοιόµορφα πρότυπα σε ολόκληρη την περιοχή 
του προγράµµατος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, µια οµάδα ελεγκτών θα πρέπει να 
µπορεί να επικουρεί την ελεγκτική αρχή του προγράµµατος. 

(32) θα πρέπει να θεσπιστεί µια σαφής αλυσίδα οικονοµικών ευθυνών όσον αφορά την 
ανάκτηση σε περίπτωση παρατυπιών, από τους δικαιούχους στον κύριο δικαιούχο, 
στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την 
ευθύνη των κρατών µελών σε περίπτωση που δεν µπορεί να επιτευχθεί η ανάκτηση. 

(33) Με βάση την εµπειρία από την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, θα πρέπει να 
προβλεφθεί σαφής εξαίρεση για τη µετατροπή των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν 
σε νόµισµα διαφορετικό από το ευρώ, µε την εφαρµογή της τιµής µετατροπής σε 
ηµεροµηνία κατά το δυνατόν πλησιέστερη στη χρονική στιγµή πραγµατοποίησης της 
εκάστοτε δαπάνης. Τα σχέδια χρηµατοδότησης, οι εκθέσεις και οι λογαριασµοί 
σχετικά µε κοινές πράξεις συνεργασίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
υποβάλλονται µόνο σε ευρώ στην κοινή Γραµµατεία, στις αρχές που είναι αρµόδιες 
για τα προγράµµατα και στην επιτροπή παρακολούθησης. Θα πρέπει να επαληθεύεται 
η ορθότητα της µετατροπής. 

(34) Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες καθυστερήσεις που οφείλονται στη δηµιουργία 
πράγµατι κοινών δοµών προγραµµάτων, το χρονικό πλαίσιο για την αιτιολόγηση των 
πληρωµών όσον αφορά δηµοσιονοµικές αναλήψεις υποχρεώσεων µε βάση τον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι τρία έτη µετά το έτος της 
ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϋπολογισµό. 

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που εφαρµόζονται σχετικά µε τη 
δηµοσιονοµική διαχείριση, τον προγραµµατισµό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συµµετοχής τρίτων χωρών σε προγράµµατα 
διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να 
θεσπιστούν στο σχετικό πρόγραµµα συνεργασίας και/ή στη σχετική συµφωνία 
χρηµατοδότησης µεταξύ της Επιτροπής, καθεµίας από τις τρίτες χώρες και του 
κράτους µέλους στο οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική αρχή του σχετικού 
προγράµµατος συνεργασίας. 

(36) Για να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες επιλεξιµότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή, όσον αφορά το περιεχόµενο και το πεδίο εφαρµογής που ορίζονται στο 
άρθρο 17, η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση 
των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(37) Για να εξασφαλιστούν οµοιόµορφοι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον αφορά τους 
καταλόγους των διασυνοριακών περιοχών και των διακρατικών περιοχών, την 
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υποβολή των σχεδίων προγραµµάτων συνεργασίας, την ονοµατολογία σχετικά µε τις 
κατηγορίες παρέµβασης και τις εκθέσεις εφαρµογής. Οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει 
να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή21, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Κεφάλαιο I 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πεδίο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσον αφορά τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας και θεσπίζει ειδικές διατάξεις σχετικά µε τον εν λόγω στόχο. 

2. Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, τους στόχους προτεραιότητας και την οργάνωση του ΕΤΠΑ, τα 
κριτήρια για να είναι τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες επιλέξιµα για υποστήριξη 
από το ΕΤΠΑ, τους χρηµατοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι για υποστήριξη 
από το ΕΤΠΑ, καθώς και τα κριτήρια για τη διάθεσή τους. 

Θεσπίζει επίσης τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστούν η 
αποτελεσµατική εφαρµογή, η δηµοσιονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας («προγράµµατα συνεργασίας»), ακόµη και όταν στα εν λόγω 
προγράµµατα συνεργασίας συµµετέχουν τρίτες χώρες. 

3. Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆] και το κεφάλαιο I του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισµός ΕΤΠΑ] εφαρµόζονται στον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας και στα προγράµµατα συνεργασίας που καταρτίζονται βάσει 
αυτού, εκτός αν υπάρχει ρητή σχετική πρόβλεψη στο παρόντα κανονισµό ή αν οι 
διατάξεις αυτές µπορούν να εφαρµοστούν µόνο στον στόχο για επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Άρθρο 2 
Συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

Στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA υποστηρίζει: 

                                                 
21 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 



 

EL 16   EL 

1) τη διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ όµορων περιοχών, µε σκοπό την προώθηση της 
ολοκληρωµένης περιφερειακής ανάπτυξης µεταξύ γειτονικών χερσαίων και 
θαλάσσιων παραµεθόριων περιοχών από δύο ή περισσότερα κράτη µέλη ή µεταξύ 
γειτονικών παραµεθόριων περιοχών από τουλάχιστον ένα κράτος µέλος και µία 
τρίτη χώρα σε εξωτερικά σύνορα της Ένωσης διαφορετικά από εκείνα που 
καλύπτονται από προγράµµατα στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηµατοδοτικών µέσων 
της Ένωσης· 

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη, στην οποία συµµετέχουν 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει τη θαλάσσια 
διασυνοριακή συνεργασία σε περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη διασυνοριακή 
συνεργασία, µε σκοπό την επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού εδαφικής ολοκλήρωσης 
των εν λόγω εδαφών, συµβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την 
Ένωση· 

3) τη διαπεριφερειακή συνεργασία, µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας 
της πολιτικής για τη συνοχή, προωθώντας: 

α) την ανταλλαγή εµπειριών σε σχέση µε τους θεµατικούς στόχους µεταξύ 
εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον εντοπισµό και τη διάδοση 
ορθών πρακτικών, µε σκοπό τη µεταφορά τους στα επιχειρησιακά 
προγράµµατα στο πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση· 

β) την ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά τον εντοπισµό, τη µεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιµη αστική και αγροτική ανάπτυξη· 

γ) την ανταλλαγή εµπειριών όσον αφορά τον εντοπισµό, τη µεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόµων προσεγγίσεων σε σχέση µε 
ενέργειες που αφορούν την εδαφική συνεργασία και µε τη χρήση των EΟΕΣ· 

δ) την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε σχέση µε τους στόχους της εδαφικής 
συνοχής και της αρµονικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής επικράτειας µέσω 
µελετών, συλλογής στοιχείων και άλλων µέτρων. 

Άρθρο 3 
Γεωγραφική κάλυψη  

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης µαζί µε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράµµατα βάσει των εξωτερικών χρηµατοδοτικών µέσων της Ένωσης και όλες οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά µήκος των θαλάσσιων συνόρων που 
χωρίζονται το πολύ από 150 χιλιόµετρα, µε την επιφύλαξη των δυνητικών 
προσαρµογών που χρειάζονται για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η 
συνέχεια των περιοχών του προγράµµατος συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για 
την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013. 

Η Επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα 
υποστηριχθούν, κατανεµηµένων κατά πρόγραµµα συνεργασίας, µε εκτελεστικές 
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πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. 

Στον κατάλογο αυτόν καθορίζονται επίσης οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης που λαµβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδροµής από το ΕΤΠΑ στη 
διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα που 
καλύπτονται από εξωτερικά χρηµατοδοτικά µέσα της Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισµός ΕΜΓ], και το ΜΠΒ, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισµός ΜΠΒ]. 

Όταν τα κράτη µέλη υποβάλλουν σχέδια προγραµµάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, µπορούν να ζητούν να προστίθενται σε δεδοµένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 όµορες µε εκείνες που 
απαριθµούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και αιτιολογούν 
το αίτηµά τους. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράµµατα 
διασυνοριακής συνεργασίας µπορούν να καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της 
Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου 
καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά εξόχως απόκεντρων περιοχών. 

Οι λόγω περιοχές είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 ή ισοδύναµες περιοχές. 

3. Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, κατανεµηµένων κατά πρόγραµµα συνεργασίας 
και καλύπτοντας τις περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες συνεκτικές περιοχές µε βάση τα 
προηγούµενα προγράµµατα, µε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. 

Όταν τα κράτη µέλη υποβάλλουν σχέδια προγραµµάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, µπορούν να ζητούν να προστίθενται σε δεδοµένη περιοχή διακρατικής 
συνεργασίας πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 όµορες µε εκείνες που 
απαριθµούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, και αιτιολογούν το 
αίτηµά τους. 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράµµατα διακρατικής 
συνεργασίας µπορούν να καλύπτουν περιοχές των ακόλουθων τρίτων χωρών ή 
εδαφών: 

α) τρίτες χώρες ή εδάφη που απαριθµούνται ή αναφέρονται στην παράγραφο 2· 
και 

β) Φερόες Νήσοι και Γροιλανδία. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράµµατα 
διασυνοριακής συνεργασίας µπορούν επίσης να καλύπτουν περιοχές τρίτων χωρών 
οι οποίες καλύπτονται από τα εξωτερικά χρηµατοδοτικά µέσα της Ένωσης, όπως το 
ΕΜΓ, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012, συµπεριλαµβανοµένων των 
σχετικών περιοχών της Ρωσικής Οµοσπονδίας, και το ΜΠΒ, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012. Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν στην 
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υποστήριξη των εν λόγω προγραµµάτων από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ διατίθενται µε 
την προϋπόθεση ότι τα προγράµµατα καλύπτουν επαρκώς τους σχετικούς στόχους 
εξωτερικής συνεργασίας. 

Οι λόγω περιοχές είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 ή ισοδύναµες περιοχές. 

5. Για την διαπεριφερειακή συνεργασία, η υποστήριξη από το ETΠA καλύπτει 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράµµατα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας µπορούν να καλύπτουν το σύνολο ή µέρος της 
επικράτειας των τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) και 
β). 

6. Για λόγους πληροφόρησης, οι περιοχές και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 απαριθµούνται τους καταλόγους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. 

Άρθρο 4 
Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιµων πόρων για δηµοσιονοµικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταµεία για την περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται στο 
άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆] (δηλ. 
συνολικά 11 700 000 004 ευρώ) και κατανέµονται ως εξής: 

α) 73,24 % (δηλ. συνολικά 8 569 000 003 ευρώ) και τη διασυνοριακή 
συνεργασία· 

β) 20,78 % (δηλ. συνολικά 2 431 000 001 ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία· 

γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700 000 000 ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. 

2. Τα προγράµµατα συνεργασίας στα οποία συµµετέχουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαµβάνουν όχι λιγότερο από το 150 % της συνεισφοράς του ETΠA που 
έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, 50 000 000 ευρώ από τη συνδροµή 
που αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία διατίθεται για τη συνεργασία των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών. Όσον αφορά τη θεµατική συγκέντρωση, το άρθρο 5 στοιχείο 
β) εφαρµόζεται στην πρόσθετη αυτή συνδροµή. 

3. Η Επιτροπή εκδίδει ενιαία απόφαση µε την οποία ορίζεται ο κατάλογος όλων των 
προγραµµάτων συνεργασίας και όπου δίδονται τα ποσά της συνολικής συνδροµής 
από το ΕΤΠΑ ανά πρόγραµµα και της συνδροµής του 2014 ανά πρόγραµµα µε 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2. 

Ο πληθυσµός στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, χρησιµοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανοµή κατά κράτος µέλος. 



 

EL 19   EL 

4. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα διασυνοριακά προγράµµατα και τα προγράµµατα 
για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ, καθώς και για τα διασυνοριακά 
προγράµµατα βάσει του ΜΠΒ, καθορίζεται από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόµενα 
κράτη µέλη. 

5. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για κάθε διασυνοριακό πρόγραµµα και πρόγραµµα για 
τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ παρέχεται υπό τον όρο ότι 
παρέχονται από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ τουλάχιστον ισοδύναµα ποσά. Η ισοδυναµία 
αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στον κανονισµό ΕΜΓ ή στον 
κανονισµό ΜΠΒ.  

6. Οι ετήσιες συνδροµές που αντιστοιχούν στην υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα 
προγράµµατα βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ εγγράφονται στις σχετικές γραµµές του 
προϋπολογισµού των εν λόγω µέσων για το οικονοµικό έτος 2014.  

7. Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδροµή από το ΕΤΠΑ για προγράµµατα µέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραµµα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραµµάτων και των 
προγραµµάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συµµετέχει το οικείο κράτος µέλος. 

Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν ακόµη προγράµµατα στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραµµάτων και των προγραµµάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο 
της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα υπόλοιπα 
έτη έως το 2020 διατίθεται στα εσωτερικά προγράµµατα διασυνοριακής 
συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συµµετέχει το οικείο 
κράτος µέλος. 

8. Τα διασυνοριακά προγράµµατα και τα προγράµµατα για τις θαλάσσιες λεκάνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
διακόπτονται, αν: 

α) ουδεµία από τις χώρες-εταίρους που καλύπτονται από το πρόγραµµα έχει 
υπογράψει τη σχετική συµφωνία χρηµατοδότησης εντός της προθεσµίας που 
καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισµός ΕΜΓ] ή στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισµός ΜΠΒ]· ή 

β) το πρόγραµµα δεν µπορεί να εφαρµοστεί λόγω προβληµάτων που ανακύπτουν 
στις σχέσεις µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4 
η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόµη καταβληθεί διατίθεται στα 
εσωτερικά προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συµµετέχει το οικείο κράτος µέλος, έπειτα από σχετική 
αίτησή του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 5 
Θεµατική συγκέντρωση 

Οι θεµατικοί στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[ΚΚ∆] έχουν ως εξής: 

α) έως 4 θεµατικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραµµα διασυνοριακής 
συνεργασίας· 

β) έως 4 θεµατικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραµµα διασυνοριακής 
συνεργασίας· 

γ) όλοι οι θεµατικοί στόχοι µπορούν να επιλέγονται για τα προγράµµατα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α). 

Άρθρο 6 
Επενδυτικές προτεραιότητες 

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισµός ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ 
υποστηρίζει τον διασυνοριακό επιµερισµό του ανθρώπινου δυναµικού, των εγκαταστάσεων 
και των υποδοµών στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τις 
ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες εντός των θεµατικών στόχων: 

α) στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας: 

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεµατικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναµικού)·  

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεµατικού στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης 
και της καταπολέµησης της φτώχειας)· 

iii) ανάπτυξη και εφαρµογή κοινών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(εντός του θεµατικού στόχου της επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση 
και τη διά βίου µάθηση)· 

iv) προώθηση της νοµικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας 
µεταξύ πολιτών και θεσµών (εντός του θεµατικού στόχου της ενίσχυσης της 
θεσµικής ικανότητας και µιας αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης)· 

β) στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρµογή 
µακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
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(εντός του θεµατικού στόχου της ενίσχυσης της θεσµικής ικανότητας και µιας 
αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 7 
Περιεχόµενο των προγραµµάτων συνεργασίας 

1. Ένα πρόγραµµα συνεργασίας αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. Κάθε άξονας 
προτεραιότητας αφορά ένα ταµείο, αντιστοιχεί σε έναν θεµατικό στόχο και 
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεµατικούς στόχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισµού. 

2. Ένα πρόγραµµα συνεργασίας καθορίζει: 

α) µια στρατηγική για τη συνεισφορά του προγράµµατος συνεργασίας στη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη, στην οποία περιλαµβάνονται: 

i) προσδιορισµός των αναγκών αντιµετώπισης των προκλήσεων όσον 
αφορά τον τοµέα του προγράµµατος στο σύνολό του· 

ii) αιτιολόγηση της επιλογής των θεµατικών στόχων και των αντίστοιχων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, λαµβανοµένων υπόψη του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και των αποτελεσµάτων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης· 

β) για κάθε άξονα προτεραιότητας: 

i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους· 

ii) τους κοινούς και ειδικούς δείκτες επιδόσεων και αποτελεσµάτων µε, 
κατά περίπτωση, µια τιµή βάσης και µια ποσοτικοποιηµένη τιµή-στόχο, 
σύµφωνα µε τους κανόνες για το εκάστοτε συγκεκριµένο ταµείο· 

iii) περιγραφή των ενεργειών που θα υποστηριχθούν, συµπεριλαµβανοµένων 
του προσδιορισµού των βασικών οµάδων-στόχων, των ιδιαίτερων 
στοχευόµενων εδαφών και των τύπων των δικαιούχων, κατά περίπτωση, 
καθώς και της προγραµµατισµένης χρήσης των χρηµατοδοτικών µέσων· 

iv) τις αντίστοιχες κατηγορίες παρέµβασης µε βάση ονοµατολογία που 
θεσπίζει η επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 και ενδεικτική 
κατανοµή των προγραµµατισµένων πόρων· 

γ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωµένη στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης που 
προβλέπεται στη σύµβαση εταιρικής σχέσης, στην οποία περιλαµβάνονται: 
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i) οι µηχανισµοί που εξασφαλίζουν τη συνεργασία των ταµείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και των υπόλοιπων εθνικών και ενωσιακών 
χρηµατοδοτικών µέσων και µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)· 

ii) κατά περίπτωση, µια σχεδιασµένη ολοκληρωµένη προσέγγιση στην 
εδαφική ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, 
καθώς και των περιοχών µε ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδίως δε 
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής για τα άρθρα 28 και 29 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆]· 

iii) κατά περίπτωση, ο κατάλογος των δήµων στους οποίους θα 
εφαρµοστούν προγράµµατα βιώσιµης αστικής ανάπτυξης· η ενδεικτική 
ετήσια κατανοµή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τα εν λόγω 
προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων των πόρων τους οποίους οι δήµοι 
εξουσιοδοτούνται να διαχειριστούν βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΕΤΠΑ]·  

iv) ο προσδιορισµός των περιοχών στις οποίες θα επιδιωχθεί τοπική 
ανάπτυξη µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων· 

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των σχεδιασµένων παρεµβάσεων για 
µακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες 
λεκάνες· 

δ) τις ρυθµίσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των 
πόρων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: 

i) ένα πλαίσιο επιδόσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆]· 

ii) οι ενέργειες που αναλαµβάνονται για τη συµµετοχή των εταίρων στην 
προετοιµασία του προγράµµατος συνεργασίας και ο ρόλος των εταίρων 
στην εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
προγράµµατος συνεργασίας· 

ε) τις ρυθµίσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των 
πόρων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: 

i) η σχεδιασµένη χρήση της τεχνικής βοήθειας, συµπεριλαµβανοµένων των 
ενεργειών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών και 
των δικαιούχων µε τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) για τον οικείο άξονα προτεραιότητας· 

ii) εκτίµηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και οι 
ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη µείωσής της, 
συνοδευόµενες από τους σχετικούς στόχους· 

iii) κατάλογος των κύριων έργων για τα οποία η εκτιµώµενη ηµεροµηνία 
έναρξης της εκτέλεσης των βασικών εργασιών είναι πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2018·  
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στ) ένα σχέδιο χρηµατοδότησης που περιλαµβάνει δύο πίνακες (χωρίς κατανοµή 
κατά συµµετέχον κράτος µέλος): 

i) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται για κάθε έτος, σύµφωνα µε τα άρθρα 
53, 110 και 111 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆], το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ· 

ii) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για ολόκληρη την περίοδο 
προγραµµατισµού, για το πρόγραµµα συνεργασίας και για κάθε άξονα 
προτεραιότητας, το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι 
θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ και η εθνική συγχρηµατοδότηση. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες η εθνική συγχρηµατοδότηση αποτελείται από 
δηµόσια και ιδιωτική συγχρηµατοδότηση, στον πίνακα εµφαίνεται η 
ενδεικτική κατανοµή µεταξύ των δηµόσιων και των ιδιωτικών συνιστωσών. 
Επίσης, εµφαίνεται, για σκοπούς πληροφόρησης, η προβλεπόµενη 
συµµετοχή της ΕΤΕπ· 

ζ) τις διατάξεις εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος, οι οποίες 
περιλαµβάνουν: 

i) προσδιορισµό του φορέα διαπίστευσης, της διαχειριστικής αρχής και της 
ελεγκτικής αρχής· 

ii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για τη διενέργεια καθηκόντων 
ελέγχου· 

iii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί αρµόδιοι για τη διενέργεια 
καθηκόντων δηµοσιονοµικού ελέγχου· 

iv) τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής Γραµµατείας· 

v) συνοπτική περιγραφή των διαχειριστικών και ελεγκτικών ρυθµίσεων· 

vi) τον καταµερισµό των υποχρεώσεων µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών 
µελών σε περίπτωση δηµοσιονοµικών διορθώσεων που επιβάλλονται 
από τη διαχειριστική αρχή ή από την Επιτροπή. 

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των στοιχείων α) έως δ) προσαρµόζονται 
στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραµµάτων συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του παρόντος κανονισµού. 

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του στοιχείου ε) σηµεία ii) και iii) δεν 
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 
στοιχεία β), γ) και δ) του παρόντος κανονισµού. 

3. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνει: 

i) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας, η αποτελεσµατικότητα των πόρων, ο µετριασµός 
της κλιµατικής αλλαγής και η προσαρµογή σε αυτήν, καθώς η πρόληψη αλλά 
και η διαχείριση των κινδύνων στην επιλογή των πράξεων· 
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ii) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών και 
να εµποδιστεί οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας, του σχεδιασµό και της 
εφαρµογής του προγράµµατος συνεργασίας, ιδίως σε σχέση µε την πρόσβαση 
στη χρηµατοδότηση, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών των διαφόρων 
οµάδων-στόχων που διατρέχουν κίνδυνο τέτοιων διακρίσεων, και ιδιαίτερα 
των απαιτήσεων εξασφάλισης της προσβασιµότητας για τα άτοµα µε 
αναπηρία· 

iii) περιγραφή της συµβολής του στην προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και 
γυναικών και, κατά περίπτωση, των ρυθµίσεων για την εξασφάλιση της 
ενσωµάτωσης του ζητήµατος της ισότητας των φύλων σε επίπεδο 
προγράµµατος και πράξεων. 

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν γνώµη των εθνικών φορέων ισότητας σχετικά µε τα 
µέτρα που καθορίζονται στα σηµεία ii) και iii) µαζί µε την πρόταση προγράµµατος 
συνεργασίας. 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρµόζονται στα προγράµµατα συνεργασίας 
βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ). 

4. Τα προγράµµατα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) 
ορίζουν τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους για ένα τέτοιο πρόγραµµα συνεργασίας 
και µπορεί να καθορίζουν τη διαδικασία παροχής επιχορήγησης. 

5. Τα κράτη µέλη και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη, κατά περίπτωση, που συµµετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συµφωνία τους µε το περιεχόµενο ενός προγράµµατος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή. Η εν λόγω συµφωνία 
περιλαµβάνει επίσης δέσµευση όλων των συµµετεχόντων κρατών µελών να 
παράσχουν τη συγχρηµατοδότηση που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του 
προγράµµατος συνεργασίας. 

6. Τα κράτη µέλη σχεδιάζουν τα προγράµµατα συνεργασίας σύµφωνα µε υπόδειγµα 
που εκδίδει η Επιτροπή. 

7. Η επιτροπή εκδίδει το υπόδειγµα αυτό µε εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. 

Άρθρο 8 
Κοινό σχέδιο δράσης 

Όταν ένα κοινό σχέδιο δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆] εφαρµόζεται υπό την ευθύνη ενός EΟΕΣ ως δικαιούχου, το 
προσωπικό της κοινής γραµµατείας του προγράµµατος συνεργασίας και τα µέλη της 
συνέλευσης του EΟΕΣ µπορεί να γίνουν µέλη της διευθύνουσας επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆]. Τα µέλη της 
συνέλευσης του EΟΕΣ δεν αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των µελών της διευθύνουσας 
επιτροπής. 
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Άρθρο 9 
Τοπική ανάπτυξη µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

Η τοπική ανάπτυξη µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει του άρθρου 28 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆] µπορεί να εφαρµόζεται στα προγράµµατα 
διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο ότι η οµάδα τοπικής ανάπτυξης απαρτίζεται από 
αντιπροσώπους τουλάχιστον δύο χωρών, µία από τις οποίες είναι κράτος µέλος. 

Άρθρο 10 
Ολοκληρωµένη εδαφική επένδυση 

Για τα προγράµµατα συνεργασίας, ο ενδιάµεσος φορέας που πραγµατοποιεί τη διαχείριση και 
την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης εδαφικής επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 99 
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆] είναι ένας EΟΕΣ ή άλλο νοµικό 
πρόσωπο που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µιας από τις συµµετέχουσες χώρες, 
υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δηµόσιες αρχές τουλάχιστον δύο συµµετεχουσών χωρών. 

Άρθρο 11  
Επιλογή των πράξεων 

1. Οι πράξεις βάσει των προγραµµάτων συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 41 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚ∆]. 

2. Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της διασυνοριακής και της διακρατικής 
συνεργασίας συµµετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο συµµετέχουσες χώρες, 
ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτος µέλος. Μια πράξη µπορεί να 
εκτελείται σε µία µόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς όφελος της περιοχής του 
προγράµµατος. 

Στις πράξεις που αφορούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) συµµετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον τρεις 
χώρες, δύο τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτη µέλη. 

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει συσταθεί 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µιας από τις συµµετέχουσες χώρες µπορεί να υποβάλει 
αίτηση ως µόνος δικαιούχος για µια πράξη, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δηµόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον δύο συµµετεχουσών χωρών, για 
διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και τουλάχιστον τριών συµµετεχουσών 
χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία. 

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην ανάπτυξη, την εφαρµογή, τη στελέχωση και τη 
χρηµατοδότηση των πράξεων. 

5. Η διαχειριστική αρχή παρέχει στον κύριο ή µόνο δικαιούχο για κάθε πράξη έγγραφο 
στο οποίο καθορίζονται οι όροι για τη υποστήριξη της πράξης, 
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών απαιτήσεων όσον αφορά τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο 
χρηµατοδότησης και την προθεσµία εκτέλεσης. 
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Άρθρο 12 
∆ικαιούχοι 

1. Όταν υπάρχουν δύο οι περισσότεροι δικαιούχοι για µια πράξη σε ένα πρόγραµµα 
συνεργασίας, ένας από αυτούς ορίζεται από όλους τους δικαιούχους ως ο κύριος 
δικαιούχος. 

2. Ο κύριος δικαιούχος εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α) καθορίζει τις ρυθµίσεις µε τους υπόλοιπους δικαιούχους σε µια συµφωνία που 
περιλαµβάνει διατάξεις οι οποίες, µεταξύ άλλων, εγγυώνται τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την πράξη, 
συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων για την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών· 

β) φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης· 

γ) εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από όλους τους δικαιούχους 
έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την εκτέλεση της πράξης και αντιστοιχούν στις 
δραστηριότητες που συµφωνήθηκαν µεταξύ όλων των δικαιούχων· 

δ) επαληθεύει ότι οι δαπάνες που υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους δικαιούχους 
επικυρώθηκαν από τον/τους ελεγκτή/-ές, όταν η επαλήθευση αυτή δεν 
πραγµατοποιείται από τη διαχειριστική αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 22 
παράγραφος 3. 

3. Ο κύριος δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι υπόλοιποι δικαιούχοι εισπράττουν το 
συντοµότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δηµόσιας συνεισφοράς. 
Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε 
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο θα είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών για τους υπόλοιπους δικαιούχους. 

4. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι εγκατεστηµένοι και οι µόνοι δικαιούχοι είναι 
εγγεγραµµένοι σε κράτος µέλος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Άρθρο 13 
Εκθέσεις εφαρµογής  

1. Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 30 Απριλίου κάθε επόµενου έτους έως και του 
2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην επιτροπή ετήσια έκθεση σύµφωνα µε το 
άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆]. η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα οικονοµικά έτη 2014 και 2015, καθώς και το 
χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης της επιλεξιµότητας των 
δαπανών και τις 31ης ∆εκεµβρίου 2013. 
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2. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε:  

α) την εφαρµογή του προγράµµατος συνεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 44 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆]· 

β) την πρόοδο της προετοιµασίας και της εκτέλεσης των κύριων έργων και των 
κοινών σχεδίων δράσης. 

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής που υποβάλλονται το 2017 και το 2019 παραθέτουν 
και αξιολογούν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 44 παράγραφοι 
3 και 4 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆] αντίστοιχα και τις πληροφορίες που 
παρατίθενται στην παράγραφο 2, µαζί µε: 

α) την πρόοδο στην εφαρµογή της ολοκληρωµένης προσέγγισης στην εδαφική 
ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένων της διατηρήσιµης αστικής ανάπτυξης και 
της τοπικής ανάπτυξης µε την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει του 
επιχειρησιακού προγράµµατος· 

β) την πρόοδο στην εφαρµογή των ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιµοποιούν το 
ΕΤΠΑ· 

γ) την πρόοδο στην εφαρµογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που 
δίνεται στα πορίσµατα των αξιολογήσεων· 

δ) τις ειδικές ενέργειες που αναλαµβάνονται προκειµένου να προωθηθεί η 
ισότητα των ανδρών και των γυναικών και να εµποδιστούν οι διακρίσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς 
και τις ρυθµίσεις που εφαρµόζονται προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
ενσωµάτωση του ζητήµατος της ισότητας των φύλων σε επίπεδο 
προγράµµατος και πράξεων· 

ε) τις ενέργειες που αναλαµβάνονται προκειµένου να προωθηθεί η διατηρήσιµη 
ανάπτυξη· 

στ) τα αποτελέσµατα των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιοποίησης που 
λαµβάνονται βάσει της επικοινωνιακής στρατηγικής· 

ζ) την πρόοδο στην εφαρµογή των ενεργειών στον τοµέα της κοινωνικής 
καινοτοµίας, κατά περίπτωση· 

η) τη συµµετοχή των εταίρων στην εφαρµογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση του προγράµµατος συνεργασίας. 

4. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρµογής και η τελική έκθεση εφαρµογής καταρτίζονται βάσει 
υποδειγµάτων που εκδίδει η Επιτροπή µε πράξεις εφαρµογής. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 14 
Ετήσια επανεξέταση 

Όταν δεν διοργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 
3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆], η αίτηση για επανεξέταση µπορεί να 
πραγµατοποιείται γραπτώς. 

Άρθρο 15 
∆είκτες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού, 
χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆]. Οι τιµές βάσης τους ορίζονται σε µηδέν και οι 
σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022. 

Για τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριµένο πρόγραµµα, οι τιµές 
βάσης τους ορίζονται σε µηδέν και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.  

Για τους δείκτες αποτελεσµάτων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριµένο πρόγραµµα, οι 
τιµές βάσης ορίζονται µε τη χρήση των τελευταίων διαθέσιµων στοιχείων και οι στόχοι 
ορίζονται για το 2022, αλλά µπορούν να εκφράζονται µε ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους. 

Άρθρο 16 
Τεχνική βοήθεια 

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του συνολικού 
ποσού που διατίθεται για ένα πρόγραµµα συνεργασίας, αλλά δεν είναι µικρότερο από 
1 500 000 ευρώ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 17 
 Γενικοί κανόνες σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 29, έτσι ώστε να θεσπίζονται πρόσθετοι ειδικοί κανόνες 
σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών για τα προγράµµατα συνεργασίας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων επιλεξιµότητας που προβλέπονται στα άρθρα 55 
έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 έως 61 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆], 
στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή στον παρόντα κανονισµό, η επιτροπή 
παρακολούθησης θεσπίζει κανόνες επιλεξιµότητας για το πρόγραµµα συνεργασίας 
στο σύνολό του. 
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3. Για τα ζητήµατα που δεν καλύπτονται από τους κανόνες επιλεξιµότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 έως 61 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆], 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. 

Άρθρο 18 
∆απάνες προσωπικού 

Οι δαπάνες προσωπικού µιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό 
ύψους έως το 15 % των άµεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω 
πράξης. 

Άρθρο 19 
Επιλεξιµότητα πράξεων στα προγράµµατα συνεργασίας ανάλογα µε τον τόπο 

1. Οι πράξεις στο πλαίσιο των προγραµµάτων συνεργασίας, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, εκτελούνται στο µέρος 
της περιοχής του προγράµµατος που περιλαµβάνει έδαφος της Ένωσης (το «εντός 
Ένωσης µέρος της περιοχής του προγράµµατος»). 

2. Η διαχειριστική αρχή µπορεί να δεχθεί την εκτέλεση ολόκληρης ή µέρους µιας 
πράξης εκτός του εντός Ένωσης µέρους της περιοχής του προγράµµατος, υπό τον 
όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η πράξη είναι προς όφελος της περιοχής του προγράµµατος· 

β) το συνολικό ποσό που διατίθεται ο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας 
για πράξεις εκτελούνται εκτός του εντός Ένωσης µέρους της περιοχής του 
προγράµµατος δεν υπερβαίνει το 20 % της συνδροµής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
προγράµµατος ή το 30 % στην περίπτωση προγραµµάτων συνεργασίας για τα 
οποία το εντός Ένωσης µέρος του προγράµµατος αφορά εξόχως απόκεντρες 
περιοχές· 

γ) οι αρχές του προγράµµατος συνεργασίας εκπληρώνουν οι ίδιες τις 
υποχρεώσεις της διαχειριστικής και της ελεγκτικής αρχής σε σχέση µε τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο όσον αφορά την πράξη ή 
συνάπτουν συµφωνίες µε αρχές στο κράτος µέλος ή την τρίτη χώρα ή το 
έδαφος όπου εκτελείται η πράξη, υπό τον όρο ότι οι υποχρεώσεις σε σχέση µε 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον δηµοσιονοµικό έλεγχο όσον αφορά την 
πράξη εκπληρώνονται. 

3. Για πράξεις που αφορούν δραστηριότητες προώθησης και ανάπτυξη ικανοτήτων, οι 
δαπάνες δύνανται να πραγµατοποιούνται εκτός του εντός Ένωσης µέρους της 
περιοχής του προγράµµατος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 στοιχείο α) και της παραγράφου 2 στοιχείο β). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ  

Άρθρο 20 
Ορισµός των αρχών 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
/2012 [ΚΚ∆], 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. 

2. Η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τις πληρωµές στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή και 
πραγµατοποιεί πληρωµές στον κύριο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 122 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆]. 

Άρθρο 21 
Ευρωπαϊκός όµιλος εδαφικής συνεργασίας 

Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα συνεργασίας δύνανται να κάνουν χρήση 
ενός EΟΕΣ, αποβλέποντας στο να αναθέσουν στον όµιλο την ευθύνη για τη διαχείριση του 
προγράµµατος συνεργασίας ή µέρους του, ιδίως αναθέτοντάς του τις αρµοδιότητες 
διαχειριστικής αρχής. 

Άρθρο 22 
Καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής 

1. Η διαχειριστική αρχή ενός προγράµµατος συνεργασίας εκτελεί τα καθήκοντά της 
διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 
114 και 115 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆]. 

2. Η διαχειριστική αρχή, έπειτα από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και τυχόν τρίτες 
χώρες συµµετέχουν σε πρόγραµµα συνεργασίας, συγκροτεί κοινή Γραµµατεία.  

Η κοινή Γραµµατεία επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή 
παρακολούθησης στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η κοινή 
Γραµµατεία παρέχει επίσης πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά µε 
τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης βάσει των προγραµµάτων συνεργασίας και επικουρεί 
τους δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεων. 

3. Οι επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆] διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή για ολόκληρη την 
περιοχή του προγράµµατος όπου η διαχειριστική αρχή είναι ένας EΟΕΣ. 

4. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν µπορεί να διενεργήσει τις επαληθεύσεις βάσει του 
άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚ∆] σε 



 

EL 31   EL 

ολόκληρη την περιοχή του προγράµµατος, κάθε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα ορίζει 
τον φορέα ή το άτοµο που είναι αρµόδιος για τη διεξαγωγή των εν λόγω 
επαληθεύσεων σε σχέση µε τους δικαιούχους στην επικράτειά του («ελεγκτής/-ές»). 

Ο εν λόγω ελεγκτές είναι, αν είναι δυνατόν, οι ίδιοι φορείς που είναι αρµόδιοι για τη 
διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά προγράµµατα βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιµων επαληθεύσεων στο πλαίσιο των µέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. 

Κάθε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα είναι υπεύθυνο/-η για τις επαληθεύσεις που 
διενεργούνται στην επικράτειά του/της. 

5. Στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι δυνατόν να επαληθευτεί µόνο σε σχέση µε µια συνολική πράξη, η 
επαλήθευση πραγµατοποιείται από τη διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο κύριος δικαιούχος. 

Άρθρο 23 
Καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής 

1. Τα κράτη µέλη και τρίτες χώρες που συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα συνεργασίας 
µπορούν να αποφασίσουν να εξουσιοδοτηθεί η ελεγκτική αρχή να εκτελεί απευθείας 
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 116 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆] σε ολόκληρη την επικράτεια που καλύπτεται από το 
πρόγραµµα συνεργασίας. Καθορίζουν πότε η ελεγκτική αρχή συνοδεύεται από 
ελεγκτή κράτους µέλους ή τρίτης χώρας. 

2. Όταν η ελεγκτική αρχή δεν έχει την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, επικουρείται από οµάδα ελεγκτών η οποία απαρτίζεται από έναν 
αντιπρόσωπο κάθε κράτους µέλους ή τρίτης χώρας που συµµετέχει στο πρόγραµµα 
συνεργασίας και εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 116 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆]. 

Κάθε αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων 
που σχετίζονται µε τη δαπάνη, στην επικράτειά του, που απαιτείται από την 
ελεγκτική αρχή προκειµένου να διενεργήσει την εξέτασή της. 

Η οµάδα ελεγκτών συγκροτείται το αργότερο εντός τριών µηνών από τη λήψη της 
απόφασης µε την οποία εγκρίνεται το πρόγραµµα συνεργασίας. Η οµάδα θεσπίζει 
τον εσωτερικό κανονισµό της και προεδρεύεται από την ελεγκτική αρχή για το 
πρόγραµµα συνεργασίας. 

3. Οι ελεγκτές είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν 
ελέγχους βάσει του άρθρου 22. 
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Άρθρο 24 
∆ιαπίστευση 

Η διαπίστευση στη διαχειριστική αρχή χορηγείται από τον φορέα διαπίστευσης του κράτους 
µέλους στο οποίο εδρεύει η διαχειριστική αρχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 25 
∆ηµοσιονοµικές αναλήψεις υποχρεώσεων, πληρωµές και ανακτήσεις 

1. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στα προγράµµατα συνεργασίας καταβάλλεται σε έναν 
ενιαίο λογαριασµό χωρίς εθνικούς επί µέρους λογαριασµούς. 

2. Η διαχειριστική αρχή µεριµνά ώστε τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσµα 
παρατυπίας να ανακτώνται από τον κύριο ή τον µόνο δικαιούχο. Οι δικαιούχοι 
επιστρέφουν στον κύριο δικαιούχο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. 

3. Αν ο κύριος δικαιούχος δεν επιτύχει να εξασφαλίσει την επιστροφή των ποσών από 
τους υπόλοιπους δικαιούχους ή αν η διαχειριστική αρχή δεν επιτύχει να εξασφαλίσει 
την επιστροφή των ποσών από τον κύριο ή τον µόνο δικαιούχο, το κράτος µέλος ή η 
τρίτη χώρα στην επικράτεια του/της οποίου/-ας είναι εγκατεστηµένος ο κύριος ή ο 
µόνος δικαιούχος ή, στην περίπτωση ενός EΟΕΣ, είναι εγγεγραµµένος ο ΕΟΕΣ, 
επιστρέφει στη διαχειριστική αρχή τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στον 
δικαιούχο. Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για την επιστροφή των εν λόγω 
ποσών στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης, σύµφωνα µε τον καταµερισµό των 
ευθυνών µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών µελών, όπως προβλέπεται στο 
πρόγραµµα συνεργασίας. 

Άρθρο 26 
Χρήση του ευρώ 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 123 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆], οι δαπάνες 
που πραγµατοποιούνται σε νόµισµα διαφορετικό από το ευρώ µετατρέπονται σε ευρώ από 
τους δικαιούχους εντός του µηνός κατά τη διάρκεια του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι 
δαπάνες. 

Η µετατροπή επαληθεύεται από τη διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή στο κράτος µέλος ή 
στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος ο δικαιούχος. 

Άρθρο 27 
Αποδέσµευση 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 127 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, αλλά µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 127 παράγραφος 4, του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆], η Επιτροπή 
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αποδεσµεύει οποιοδήποτε τµήµα του ποσού που υπολογίζεται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο 
του εν λόγω άρθρου σε πρόγραµµα συνεργασίας το οποίο δεν χρησιµοποιήθηκε για την 
καταβολή των πληρωµών αρχικής και ετήσιας προχρηµατοδότησης, των ενδιάµεσων 
πληρωµών και του ετήσιου υπολοίπου έως την 31η ∆εκεµβρίου του τρίτου οικονοµικού έτους 
µετά το έτος ανάληψης υποχρέωσης βάσει του προγράµµατος συνεργασίας ή για το οποίο δεν 
έχει υποβληθεί αίτηση πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚ∆]. 

Άρθρο 28 
 Συµµετοχή τρίτων χωρών 

Λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση καθώς και τον 
προγραµµατισµό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της συµµετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράµµατα διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 5, θεσπίζονται στο 
σχετικό πρόγραµµα συνεργασίας και/ή στη σχετική συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ της 
Επιτροπής, καθεµίας από τις τρίτες χώρες και του κράτους µέλους στο οποίο έχει την έδρα 
της η διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράµµατος συνεργασίας, κατά περίπτωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29 
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια µετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 µπορεί ανά πάσα 
στιγµή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευση της 
απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που ορίζεται σ’ αυτή. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα καµίας από τις 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

4. Η Επιτροπή, µόλις εγκρίνει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση 
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της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εφόσον, πριν 
από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο έχουν και τα δύο ενηµερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν 
να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Άρθρο 30 
∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή συντονισµού των ταµείων. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 31 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Όσον αφορά τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ο παρών κανονισµός 
δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της 
πλήρους ή της µερικής ακύρωσης, συνδροµής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή 
βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή οποιασδήποτε άλλης νοµοθετικής 
πράξης που διέπει τη συνδροµή αυτή στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, η οποία, κατά 
συνέπεια, εξακολουθεί να διέπει τη συνδροµή αυτή ή τα σχετικά έργα µέχρι το 
κλείσιµό τους. 

2. Οι αιτήσεις σχετικά µε τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στην 
περίοδο 2007-2013 για τη λήψη συνδροµής οι οποίες υποβλήθηκαν βάσει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 παραµένουν σε 
ισχύ. 

Άρθρο 32 
Επανεξέταση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισµό έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2022 σύµφωνα µε το άρθρο 178 της Συνθήκης. 

Άρθρο 33 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κοινοί δείκτες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
(που αναφέρονται στο άρθρο 15) 

 ΜΟΝΑ∆Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Παραγωγικές 
επενδύσεις 

    

  επιχειρήσεις Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν 
επιχορηγήσεις 

 επιχειρήσεις Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν 
χρηµατοοικονοµική υποστήριξη 
διαφορετική από επιχορηγήσεις 

  επιχειρήσεις Αριθµός επιχειρήσεων που λαµβάνουν 
µη χρηµατοοικονοµική υποστήριξη 

  επιχειρήσεις Αριθµός νέων επιχειρήσεων που 
λαµβάνουν υποστήριξη 

  ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις µε βάση τη 
δηµόσια υποστήριξη των ΜΜΕ 
(επιχορηγήσεις) 

 ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις µε βάση τη 
δηµόσια υποστήριξη των ΜΜΕ (όχι 
επιχορηγήσεις) 

  ισοδύναµα πλήρους 
απασχόλησης 

Αριθµός θέσεων εργασίας που 
δηµιουργούνται στις ΜΜΕ που 
λαµβάνουν βοήθεια 

Τουρισµός επισκέψεις Αριθµός επισκέψεων σε 
υποστηριζόµενους τόπους τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

Υποδοµές ΤΠΕ άτοµα Πληθυσµός που καλύπτεται από 
ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 
Mbps 

Μεταφορές     

Σιδηρόδροµος χιλιόµετρα Συνολικό µήκος νέας σιδηροδροµικής 
γραµµής 

  από το οποίο: ∆Ε∆-Μ 
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 χιλιόµετρα Συνολικό µήκος σιδηροδροµικής 
γραµµής που ανακατασκευάζεται ή 
αναβαθµίζεται 

  από το οποίο: ∆Ε∆-Μ 

Οδικό δίκτυο χιλιόµετρα Συνολικό µήκος νέων οδών που 
κατασκευάζονται 

  από το οποίο: ∆Ε∆-Μ 

 χιλιόµετρα Συνολικό µήκος οδών που 
ανακατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται 

  από το οποίο: ∆Ε∆-Μ 

Αστικές συγκοινωνίες ταξίδια επιβατών Αύξηση των ταξιδιών επιβατών που 
χρησιµοποιούν υποστηριζόµενες 
υπηρεσίες αστικών συγκοινωνιών 

Οδοί εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας 

τονοχιλιόµετρα Αύξηση των φορτίων που 
µεταφέρονται σε βελτιωµένες οδούς 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

Περιβάλλον     

Στερεά απόβλητα τόνοι Πρόσθετη ικανότητα ανακύκλωσης 
αποβλήτων 

Ύδρευση άτοµα Πρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από τη βελτιωµένη 
παροχή νερού 

 m3 Εκτιµώµενη µείωση των διαρροών στο 
δίκτυο ύδρευσης 

Επεξεργασία λυµάτων ισοδύναµο 
πληθυσµού 

Πρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από τη βελτιωµένη 
επεξεργασία λυµάτων 

Πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων 

άτοµα Πληθυσµός που επωφελείται από 
µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας 

 άτοµα Πληθυσµός που επωφελείται από 
µέτρα προστασίας από δασική 
πυρκαγιά και άλλα προστατευτικά 
µέτρα 

Αποκατάσταση του 
εδάφους 

εκτάρια Συνολικό εµβαδόν αποκαθιστώµενου 
εδάφους 
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Σφράγιση του εδάφους εκτάρια Αλλαγές σε έδαφος που σφραγίζεται 
λόγω ανάπτυξης 

Φύση και 
βιοποικιλότητα 

εκτάρια Έκταση οικοτόπων σε καλύτερη 
κατάσταση διατήρησης 

Έρευνα, καινοτοµία     

 άτοµα Αριθµός προσωπικού/ερευνητών 
έρευνας και ανάπτυξης που εργάζονται 
σε νεοδοµούµενες ή νεοεξοπλιζόµενες 
εγκαταστάσεις υποδοµής έρευνας 

 επιχειρήσεις Αριθµός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται µε υποστηριζόµενα 
ερευνητικά ιδρύµατα 

  ισοδύναµα πλήρους 
απασχόλησης 

Αριθµός θέσεων εργασίας για 
προσωπικό/ερευνητές έρευνας και 
ανάπτυξης που δηµιουργούνται σε 
υποστηριζόµενες οντότητες 

  ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις µε βάση τη 
δηµόσια υποστήριξη στην καινοτοµία ή 
στην έρευνα και ανάπτυξη 

 επιχειρήσεις Αριθµός επιχειρήσεων που διαθέτουν 
νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα προϊόντα 
που είναι νέα στην αγορά ως 
αποτέλεσµα υποστηριζόµενων έργων 
καινοτοµίας ή έρευνας και ανάπτυξης 

 επιχειρήσεις Αριθµός επιχειρήσεων που διαθέτουν 
νέα ή σηµαντικά βελτιωµένα προϊόντα 
που είναι νέα στην επιχείρηση ως 
αποτέλεσµα υποστηριζόµενων έργων 
καινοτοµίας ή έρευνας και ανάπτυξης 

Ενέργεια και 
κλιµατικές αλλαγές 

    

Ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας 

MW Πρόσθετη ικανότητα παραγωγής 
ανανεώσιµης ενέργειας 

Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριά Αριθµός νοικοκυριών µε βελτιωµένη 
κατάταξη κατανάλωσης ενέργειας 

 kWh/έτος Μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των δηµόσιων 
κτιρίων 
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 χρήστες Αριθµός πρόσθετων χρηστών ενέργειας 
που είναι συνδεδεµένοι µε ευφυή 
δίκτυα 

Μείωση των αερίων 
θερµοκηπίου 

τόνοι ισοδυνάµου 
CO2 

Εκτιµώµενη µείωση των αερίων 
θερµοκηπίου σε ισοδύναµο CO2 

Κοινωνικές υποδοµές   

Παιδική φροντίδα και 
εκπαίδευση 

άτοµα Ικανότητα παροχής υπηρεσιών 
υποστηριζόµενης παιδικής φροντίδας ή 
υποδοµών εκπαίδευσης 

Υγεία άτοµα Ικανότητα παροχής υποστηριζόµενων 
υπηρεσιών υγείας 

Στέγαση νοικοκυριά Αριθµός νοικοκυριών που 
επωφελούνται από βελτιωµένες 
συνθήκες στέγασης 

Τουρισµός επισκέψεις Αριθµός επισκέψεων σε 
υποστηριζόµενους τόπους τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

Πολιτιστική κληρονοµιά επισκέψεις Αριθµός επισκέψεων σε 
υποστηριζόµενους χώρους 

Αστική ανάπτυξη άτοµα Πληθυσµός που ζει σε περιοχές µε 
ολοκληρωµένες στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης 

  τετραγωνικά µέτρα Νέοι ανοικτοί χώροι σε αστικές 
περιοχές 

  τετραγωνικά µέτρα Νέα δηµόσια ή εµπορικά κτίρια σε 
αστικές περιοχές 

  τετραγωνικά µέτρα Νέες κατοικίες σε αστικές περιοχές 

Αγορά εργασίας και 
κατάρτιση22 

  

 άτοµα Αριθµός συµµετεχόντων σε 
πρωτοβουλίες διασυνοριακής 
κινητικότητας 

                                                 
22 Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά µε τους συµµετέχοντες κατανέµονται ανάλογα µε την 

κατάστασή τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, µε αντίστοιχη ένδειξη «απασχολούµενος», 
«άνεργος», «µακροχρόνια άνεργος», «οικονοµικά µη ενεργός» ή «οικονοµικά µη ενεργός και δεν 
συµµετέχει σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης». 
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 άτοµα Αριθµός συµµετεχόντων σε κοινές 
τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης 
και κοινή κατάρτιση 

 άτοµα Αριθµός συµµετεχόντων σε έργα που 
προάγουν την ισότητα των φύλων, τις 
ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική 
ένταξη σε διασυνοριακό επίπεδο 

 άτοµα Αριθµός συµµετεχόντων σε κοινά 
συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για την υποστήριξη της 
απασχόλησης των νέων, των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών και της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης σε 
διασυνοριακό επίπεδο 

Θεσµικές και 
διοικητικές ικανότητες 

  

 αριθµός Αριθµός έργων που προάγουν τη 
νοµική και διοικητική συνεργασία και 
τη συνεργασία µεταξύ πολιτών και 
θεσµικών οργανισµών 

 αριθµός Αριθµός έργων που αναπτύσσονται και 
εκτελούνται για να υποστηριχθεί η 
εφαρµογή µακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες 

 αριθµός Αριθµός έργων στον τοµέα της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας που 
αναπτύσσονται για να ενισχυθεί η 
αποτελεσµατικότητα της πολιτικής για 
τη συνοχή 

 αριθµός Αριθµός έργων στον τοµέα της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας που 
αναπτύσσονται και εκτελούνται για να 
ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της 
πολιτικής για τη συνοχή 

 


