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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η νέα πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολλά νέα στοιχεία που έχουν προκαλέσει 
σοβαρές διαφωνίες τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τελευταίο 
μάλιστα υπήρξαν διαφωνίες όχι μόνο ανάμεσα σε πολιτικές ομάδες αλλά και ανάμεσα σε 
βουλευτές με παρόμοιες πολιτικές πεποιθήσεις. Αυτά που διακυβεύονται δεν είναι καθόλου 
αμελητέα: διακυβεύεται η συνοχή μιας κοινότητας που διαρκώς διευρύνεται καθώς και η 
άμβλυνση –με βάση την αλληλεγγύη– των εντάσεων που προκαλούνται από την 
αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους λαούς. Αυτή η 
αλληλεγγύη δεν μπορεί να επιτευχθεί –ούτε όσον αφορά την απασχόληση αλλά ούτε και σε 
κοινωνικό επίπεδο– εάν δεν διασφαλιστεί η ισότητα των ευκαιριών· κατά συνέπεια είναι 
απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που προκαλούνται λόγω ιστορικών, 
οικονομικών και κοινωνικών διαφορών με τρόπο όσο το δυνατόν πιο δίκαιο και διαρκή, 
καθώς αυτός ακριβώς είναι ο πρωταρχικός στόχος σε έναν αιώνα στον οποίο η Ευρώπη έχει 
γίνει ένας οικονομικός γίγαντας χωρίς ωστόσο να έχει αναπτύξει ακόμη σφιχτό και αρμονικό 
ιστό αλληλεγγύης.

Εν τω μεταξύ, παρά τις εμφανείς επιτυχίες και τα επιτεύγματα του παρελθόντος στον τομέα 
της ολοκλήρωσης η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή πολλά είδη κρίσης. 
Αντιμετωπίζει συγχρόνως προκλήσεις θεσμικής, χρηματοπιστωτικής και οικονομικής, 
κοινωνικής και δημογραφικής φύσης, καθώς και προκλήσεις στους τομείς της ενεργειακής 
πολιτικής, των μεταφορών και της διοικητικής μέριμνας. Από τα παραπάνω μπορούν να 
προκύψουν ωστόσο και ευκαιρίες, εάν πραγματοποιηθούν κατάλληλες αλλαγές, δηλαδή 
αλλαγές συνεχείς και προβλέψιμες, με βάση κάποια βιώσιμη ισορροπία. Οποιεσδήποτε 
περαιτέρω ριζοσπαστικές αλλαγές πρέπει να προσεγγιστούν με προσοχή και επιμέλεια, ιδίως 
όσον αφορά τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος εκτελεστικών οργάνων.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση βασίζεται σε έναν τρόπο σκέψης που εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά περισσότερο από μισό αιώνα πριν, ο οποίος δίνει έμφαση στην ειρήνη και την 
ανάπτυξη και βασίζεται στην αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε στα πρώτα χρόνια της ΕΕ 
ανάμεσα στα ιδρυτικά κράτη μέλη και η οποία ενισχύθηκε όχι μόνο από την κοινωνική 
αλληλεγγύη αλλά και την ολοένα αυξανόμενη έννοια της συνοχής. Αυτό οδήγησε σε μια 
νοοτροπία που στις τελευταίες δεκαετίες αποτέλεσε για τα νέα κράτη μέλη τον πιο σημαντικό 
και συγχρόνως και τον πιο ελκυστικό λόγο την πραγματοποίηση διευρύνσεων, σε μια όλο και 
μεγαλύτερη Ένωση. Είναι αλήθεια ότι έως σήμερα, η δύναμη της κοινής αγοράς και της 
κοινής δράσης πήγαζε από ένα σύστημα που εξασφάλιζε ένα συγκεκριμένο βαθμό 
λεπτομερούς ανακατανομής με βάση την αλληλεγγύη.

Όλοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες να επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των κρατών μελών και το μέγεθος των 
πληθυσμών τους, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε το νομοθετικό μέσο που θα εγκριθεί να 
μην λειτουργεί εις βάρος μεμονωμένων κρατών μελών, το οποίο θα ήταν κάτι το απαράδεκτο. 
Το παραπάνω είναι κάθε άλλο από εύκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπάρχει 
καμία απόκλιση από το ζητούμενο, το οποίο είναι η αύξηση της πειθαρχίας όσον αφορά τη 
διαχείριση των κοινών κονδυλίων – τα αντίθετο μάλιστα: τα χρήματα των ευρωπαίων 
φορολογούμενων δεν θα πρέπει να σπαταλούνται λόγω αμέλειας ή ανευθυνότητας.

Ωστόσο, η αυστηρότητα δεν θα πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός ούτε και να επιβάλλει ολοένα 
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και λιγότερο εφαρμόσιμες διοικητικές απαιτήσεις στα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή μειώνοντας συγχρόνως τα δικαιώματα. Τόσο οι εξουσίες όσο και οι υποχρεώσεις 
(αρμοδιότητες) θα πρέπει να είναι ανάλογες με τα δικαιώματα και τις προσδοκίες, και το ίδιο 
ανάλογα θα πρέπει να γίνεται και η διαίρεσή τους ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Ο εισηγητής 
πιστεύει ακράδαντα ότι οι αυξανόμενες εξουσίες δεν θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική 
μείωση της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Η μείωση του φόρτου εργασίας των εθνικών 
διοικητικών υπηρεσιών ή των περιφερειακών ή τοπικών εκτελεστικών οργανισμών ή των 
κρατών μελών θα πρέπει να γίνει με τρόπο αναλογικό και σε βαθμό που να δικαιολογείται με 
βάση κατάλληλους υπολογισμούς και πραγματικά επιχειρήματα.

Μοναδικός στόχος του νομοθετικού μέσου θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι κάθε ευρώ 
που δεσμεύεται για την αλληλεγγύη και τη συνοχή ανάμεσα στους πολίτες της Ευρώπης 
φτάνει στον προορισμό του, έτσι ώστε τα κονδύλια που φτάνουν στις περιοχές που τα 
χρειάζονται να μην γίνονται ολοένα και λιγότερα, μετά από τις διευρύνσεις μεγάλης κλίμακας 
και την ολοένα αυξανόμενη ολοκλήρωση της αγοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Από τον σχεδιασμό μέχρι την 
υλοποίησή των διαρθρωτικών ταμείων, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
προτεραιότητες και οι αρχές της
πρωτοβουλίας "Small Business Act" για 
την Ευρώπη, και ιδίως η αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις».

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
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μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
για έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
προωθούν την κοινωνική ένταξη καθώς 
και ενεργών οργανώσεων στους τομείς 
του πολιτισμού, της παιδείας και της 
νεότητας. Ειδική προσοχή πρέπει να 
δοθεί σε ομάδες που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τα προγράμματα και 
που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες στην προσπάθειά τους να τα 
επηρεάσουν. Η συνεργασία με τους
εταίρους πρέπει να ακολουθεί την 
καλύτερη πρακτική. Κάθε κράτος μέλος 
πρέπει να διασφαλίσει επαρκές επίπεδο 
τεχνικής βοήθειας προκειμένου να 
διευκολύνει την ανάμειξη και τη 
συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προγραμματισμού. Σκοπός 
μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι η 
τήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, η εξασφάλιση του 
ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της 
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των 
σχετικών συντελεστών. Συνεπώς, οι
εταίροι πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα 
διάφορα εδαφικά επίπεδα, και να 
αντικατοπτρίζουν τη θεσμική διάρθρωση 
των κρατών μελών. Οι εταίροι πρέπει να
επιλέγουν και να ορίζουν τα μέλη που 
επιθυμούν να τους εκπροσωπήσουν στο 
πλαίσιο της επιτροπής παρακολούθησης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι εταίροι συμμετέχουν 
στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
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προγραμμάτων με τρόπο συνεπή.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της εφαρμογής των Ταμείων 
του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνότητας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της εφαρμογής των Ταμείων 
του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 της ΣΕΕ
και τα άρθρα 8 και 10 της ΣΛΕΕ, καθώς 
και στην καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλής, εθνότητας, 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, 
καθώς και στη διασφάλιση της 
πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
περισσότερα κράτη μέλη είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, ενώ τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία 
επικύρωσής της. Είναι σημαντικό κατά 
την εφαρμογή των κατάλληλων σχεδίων 
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εν λόγω Σύμβαση σχετικά, μεταξύ άλλων, 
με την εκπαίδευση, την απασχόληση και 
τη δυνατότητα πρόσβασης να 
λαμβάνονται υπόψη από όλα τα σχέδια 
που υποστηρίζονται από τα Ταμεία του 
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ΚΣΠ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Το ακριβές πεδίο εφαρμογής καθενός 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ θα διευκρινιστεί 
στους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Πρέπει να ορισθεί ένα κοινό
στρατηγικό πλαίσιο ώστε να προωθηθεί η 
εναρμονισμένη, ισόρροπη και βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ένωσης και να δοθεί σαφής 
στρατηγική κατεύθυνση στη διαδικασία 
προγραμματισμού σε επίπεδο κρατών 
μελών και περιφερειών. Το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει  πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση με σκοπό να συμπληρώσει 
το κοινό στρατηγικό πλαίσιο με ένα 
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σύνολο βασικών δράσεων που 
μεταφράζουν τους στόχους της Ένωσης 
σε συστάσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού
πλαισίου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους
εταίρους του, ιδίως εκείνους που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, 
και σε συνεννόηση με την Επιτροπή, μια 
σύμβαση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το 
εθνικό του πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 
Με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο 
τα ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και να αναληφθούν σοβαρές 
δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης μέσω του προγραμματισμού 
των Ταμείων του ΚΣΠ καθώς και να 
θεσπιστούν διατάξεις με στόχο να 
διασφαλιστεί αφενός η πρόσβαση στα 
κονδύλια ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και αφετέρου η 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή 
των κονδυλίων των ταμείων του ΚΣΠ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 

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

Εκ των προτέρων όροι και τα κριτήρια για 
την εκπλήρωσή τους θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Αυτοί οι εκ των προτέρων 
όροι θα πρέπει να σχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των 
ταμείων σε εφαρμοστέες περιπτώσεις 
επενδύσεων. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
προτεραία εμπειρία. Στις περιπτώσεις που,
παρά τις συστάσεις της Επιτροπής, ένα
κράτος μέλος αποτυγχάνει σε μεγάλο
βαθμό να επιτύχει ένα εκ των προτέρων 
όρος, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να αναστείλει τις πληρωμές για το 
πρόγραμμα. Η Επιτροπή, όταν καλείται
να αποφασίσει κατά πόσον θα αναστείλει 
τις πληρωμές ή όχι, θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας 
αναστολής. Η αναστολή των πληρωμών
πρέπει να αίρεται και να διατίθενται εκ 
νέου πόροι μόλις το κράτος μέλος 
αναλάβει την απαιτούμενη δράση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

και ορόσημα και θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
και τον χαρακτήρα των επεμβάσεων που 
προβλέπονται από το κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την 
επανεξέταση των επιδόσεων σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, δύο φορές 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, κατά τα έτη που θα 
συμφωνηθούν αμοιβαία από το εκάστοτε 
κράτος μέλος και την Επιτροπή. Η
Επιτροπή πρέπει να παρέχει στο κράτος
μέλος την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια 
όταν δεν επιτυγχάνει τους ορισθέντες 
στόχους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει 
σημαντική απόκλιση ως προς την επίτευξη 
των ορόσημων ή των ποσοτικών στόχων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
πληρωμές για ένα πρόγραμμα. Η
Επιτροπή, όταν καλείται να αποφασίσει
κατά πόσον θα αναστείλει τις πληρωμές ή 
όχι, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
τυχόν αλλαγές στις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες που είναι πιθανό να 
επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων 
ή των στόχων, καθώς και τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις μιας τέτοιας 
αναστολής. Η αναστολή των πληρωμών
πρέπει να αίρεται και να διατίθενται εκ 
νέου πόροι μόλις το κράτος μέλος 
αναλάβει την απαιτούμενη δράση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 

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

αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα 
λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό της 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων .

Τροπολογία 11

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

(21α) Για τον σκοπό αυτό, για την 
κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό 
επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να 
διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων με 
τον καθορισμό κοινών κανόνων και 
στενού συντονισμού για όλα τα Ταμεία 
του ΚΣΠ. Η αρμοδιότητα για την 
υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί σε ομάδες 
τοπικής δράσης που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως 
ουσιώδης αρχή. Οι υφιστάμενες ομάδες 
LEADER πρέπει να αναγνωριστούν.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν τα 
είδη της δράσης που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια με την υποστήριξη των 
Ταμείων του ΚΣΠ.

(36) Είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν τα 
είδη της δράσης που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια με την υποστήριξη των 
Ταμείων του ΚΣΠ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι χορηγείται 
επαρκές επίπεδο τεχνικής βοήθειας στους 
εταίρους, οι οποίοι αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, περιλαμβανομένων 
των θεματικών κεντρικών οργανώσεων
και μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
εκκλησιών, κοινωνικοοικονομικών
εταίρων και δικτύων καθώς και ενώσεων
που εκπροσωπούν τοπικές, αστικές και 
περιφερειακές αρχές, ώστε να 
διευκολύνεται η συμμετοχή τους στην  
διαδικασία προγραμματισμού.

Τροπολογία 13
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για την 
επίτευξη του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και να 
εγκριθούν αντικειμενικά κριτήρια για την 
διάθεσή τους στις περιφέρειες και στα 
κράτη μέλη. Για να ενθαρρυνθεί η 
αναγκαία επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
υποδομών μεταφορών και ενέργειας καθώς 
και των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
επικοινωνιών σε όλη την Ένωση, πρέπει να 
θεσπιστεί διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Η κατανομή των ετήσιων 
πιστώσεων από τα Ταμεία και τα ποσά που 
μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε 
ένα κράτος μέλος πρέπει να περιορίζονται 
σε ανώτατο όριο το οποίο θα καθοριστεί 
λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους να 
απορροφήσει τις εν λόγω πιστώσεις. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρωταρχικό 
στόχο της μείωσης της φτώχειας, είναι 
ανάγκη να αναπροσανατολιστεί ο 
μηχανισμός επισιτιστικής βοήθειας για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να 
προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Προβλέπεται μηχανισμός για τη μεταφορά 
πόρων στο μέσο αυτό, ο οποίος θα 
εξασφαλίζει ότι οι πόροι θα συνίστανται σε 
χορηγήσεις του ΕΚΤ μέσω της υπόρρητης 
αντίστοιχης μείωσης του ελάχιστου 
ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων 
που χορηγούνται στο ΕΚΤ σε κάθε χώρα.

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για την 
επίτευξη του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και να 
εγκριθούν αντικειμενικά κριτήρια για την 
διάθεσή τους στις περιφέρειες και στα 
κράτη μέλη. Για να ενθαρρυνθεί η 
αναγκαία επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
υποδομών μεταφορών και ενέργειας καθώς 
και των τεχνολογιών των πληροφοριών και 
επικοινωνιών σε όλη την Ένωση, πρέπει να 
θεσπιστεί διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη». Η κατανομή των ετήσιων 
πιστώσεων από τα Ταμεία και τα ποσά που 
μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε 
ένα κράτος μέλος πρέπει να περιορίζονται 
σε ανώτατο όριο το οποίο θα καθοριστεί 
λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους να 
απορροφήσει τις εν λόγω πιστώσεις. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρωταρχικό 
στόχο της μείωσης της φτώχειας, είναι 
ανάγκη να αναπροσανατολιστεί ο 
μηχανισμός επισιτιστικής βοήθειας για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να 
προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Προβλέπεται μηχανισμός για τη μεταφορά 
πόρων στο μέσο αυτό, ο οποίος θα 
εξασφαλίζει ότι οι πόροι θα συνίστανται σε 
χορηγήσεις του ΕΚΤ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Εφόσον μια στρατηγική αστικής ή
τοπικής ανάπτυξης απαιτεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν 
συνεπάγεται επενδύσεις βάσει 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ή ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
πρέπει να υλοποιείται ως ολοκληρωμένη 
εδαφική επένδυση στο εσωτερικό ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος.

(65) Εφόσον μια στρατηγική αστικής ή 
αγροτικής ανάπτυξης απαιτεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν 
συνεπάγεται επενδύσεις βάσει 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ή ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
πρέπει να υλοποιείται ως ολοκληρωμένη 
εδαφική επένδυση στο εσωτερικό ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το 
ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των 
Ταμείων της Ένωσης. Οι πολίτες έχουν 
δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η 
βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο 

(70) Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το 
ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των 
Ταμείων της Ένωσης. Οι πολίτες έχουν 
δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η 
βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο 
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κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις 
διαχειριστικές αρχές όσο και τους 
δικαιούχους. Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει, να 
συμβάλουν, επίσης, στην κάλυψη της 
εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις 
διαχειριστικές αρχές όσο και τους 
δικαιούχους, αλλά κυρίως την Επιτροπή.
Η νέα τεχνολογία καθιστά δυνατή τη 
δημοσίευση, με παραστατικό τρόπο, σε 
ενιαίο κεντρικό δικτυακό τόπο των 
χρηματοδοτικών ροών για κάθε χώρα 
καθώς και των σχετικών αποτελεσμάτων 
που έχουν επιτευχθεί μέσω της χρήσης 
των Ταμείων. Για να εξασφαλιστεί 
επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει, να 
συμβάλουν, επίσης, στην κάλυψη της 
εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Για να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τα επιτεύγματα 
των Ταμείων, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει η Ένωση σ’ αυτά, αλλά και 
για να ενημερώνονται οι ενδεχόμενοι 
δικαιούχοι για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, θα πρέπει να 
καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα 
ενημέρωσης και δημοσιότητας καθώς και 
ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 
των μέτρων.

(71) Για να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τα επιτεύγματα 
των Ταμείων, και τον ρόλο που 
διαδραματίζει η Ένωση σ’ αυτά, ιδίως 
μέσω των οργανώσεων που εκπροσωπούν 
τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και 
για να ενημερώνονται οι ενδεχόμενοι 
δικαιούχοι για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, ιδίως μέσω των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει 
να καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα 
ενημέρωσης και δημοσιότητας καθώς και 
ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 
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των μέτρων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Για να διασφαλιστούν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης και να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση του 
προγράμματος, πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα που να επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να αναστέλλει πληρωμές σε επίπεδο άξονα 
προτεραιότητας ή επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(85) Για να διασφαλιστούν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης και να καταστεί 
δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση του 
προγράμματος, πρέπει να θεσπιστούν 
μέτρα που να επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να αναστέλλει πληρωμές σε επίπεδο άξονα 
προτεραιότητας ή επιχειρησιακού
προγράμματος. Όταν η Επιτροπή 
αποφασίζει για την αναστολή, πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της τον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο από την αναστολή 
πληρωμών στην οικεία περιφέρεια.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση, 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με 
συμπληρωματικούς κανόνες προς το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τον ενδεικτικό
καθορισμό της έκτασης και του πληθυσμού 
που καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (εκ των προτέρων 
εκτίμηση, συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
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συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: το
έγγραφο που προβλέπει την στρατηγική
κατεύθυνση για τη διαδικασία 
προγραμματισμού στο επίπεδο των 
κρατών μελών και των περιφερειών, 
διευκολύνει τον συντονισμό των 
τομεακών και εδαφικών παρεμβάσεων 
της Ένωσης στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ και σε σχέση με άλλες συναφείς 
πολιτικές και μέσα της Ένωσης, και
θεσπίζει τους μηχανισμούς που 
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
του προγραμματισμού των Ταμείων του 
ΚΣΠ με τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
και της Ένωσης, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται κοινωνικώς και 
περιβαλλοντικώς βιώσιμη ανάπτυξη. Η
Επιτροπή διαθέτει την εξουσία να
εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 142, ώστε να
συμπληρώνει το ΚΣΠ που εξειδικεύει
τους γενικότερους και ειδικούς στόχους 
και ειδικούς στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θεσπίζοντας για κάθε θεματικό στόχο τις 
βασικές δράσεις ως συστάσεις που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη από κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ σύμφωνα με τις επενδυτικές 
προτεραιότητες, ενώ συγχρόνως θα 
εκτιμώνται οι διαφορετικές ανάγκες, οι 
προκλήσεις και οι ευκαιρίες των 
περιφερειών και η απαιτούμενη ευελιξία 
για μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, 
και θα προτείνονται οι κατά 
προτεραιότητα συνεργασίες μεταξύ των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια με στόχο την υλοποίηση, 
σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια, με τη συμμετοχή εταίρων 
και σε συμφωνία με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σύμφωνα 
με το άρθρο 5, με στόχο την υλοποίηση, 
σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «κρατική ενίσχυση»: ενίσχυση που 
εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της Συνθήκης και θεωρείται 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ότι περιλαμβάνει επίσης τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1535/2007 της Επιτροπής, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (de minimis) στον τομέα της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της 
Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2007, σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 

(10) «κρατική ενίσχυση»: ενίσχυση που 
εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της Συνθήκης και θεωρείται 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ότι περιλαμβάνει επίσης τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1535/2007 της Επιτροπής, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (de minimis) στον τομέα της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της 
Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2007, σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
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σημασίας στον τομέα της αλιείας και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1860/2004·

σημασίας στον τομέα της αλιείας και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1860/2004, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης 
Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος1, καθώς και στις ενισχύσεις 
με τη μορφή δημόσιων υπηρεσιών που 
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις 
επιφορτισμένες με τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος κατά την έννοια της 
απόφασης της Επιτροπής της 20ής 
Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές 
ενισχύσεις με τη μορφή αντιστάθμισης 
για παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
χορηγείται σε ορισμένες επιχειρήσεις 
επιφορτισμένες με τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος2.
_______________
1 ΕΕ L 114, 26.4.2012, σ. 8.
2 ΕΕ L 7, 11.1.2012, σ. 3.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος συνιστά μια μορφή 
κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να συμπεριληφθεί στον ορισμό της έννοιας «κρατική ενίσχυση».

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «σύμβαση εταιρικής σχέσης»: 
έγγραφο που συντάσσει το κράτος μέλος 

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

με τη συμμετοχή εταίρων, βάσει της 
προσέγγισης της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5, το οποίο ορίζει τη στρατηγική 
του κράτους μέλους, τις προτεραιότητες 
και τις ρυθμίσεις για τη χρήση των πόρων 
των Ταμείων του ΚΣΠ με αποτελεσματικό 
και επαρκή τρόπο για την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης σχετικά με την 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, λαμβάνοντας 
υπόψη το εθνικό του πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και αναγνωρίζοντας τις 
διαφορετικές ανάγκες των περιφερειών, 
και εγγυάται την απαραίτητη ευελιξία για 
την βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, και 
το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά 
από αξιολόγηση και διάλογο με το κράτος 
μέλος·

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) «όρος εκ των προτέρων»: κρίσιμος 
παράγοντας που προκαθορίζεται με 
συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο, ο οποίος 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
συγκεκριμένου περιεχομένου της 
επένδυσης που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί από τα ταμεία του ΚΣΠ, 
και ο οποίος έχει πραγματικό δεσμό και 
άμεσο αντίκτυπο όσον αφορά αυτήν την 
εφαρμογή.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ χορηγούν ενίσχυση, 
μέσω πολυετών προγραμμάτων, η οποία 
συμπληρώνει την εθνική, περιφερειακή και 
τοπική παρέμβαση, με στόχο την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων,
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, τις
αντίστοιχες ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές, τις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις 
σχετικές συστάσεις που εξέδωσε το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εγγυώνται ότι η υποστήριξη από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ είναι σύμφωνη με τις πολιτικές 
και τις προτεραιότητες της Ένωσης και 
συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της 
Ένωσης.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εγγυώνται ότι η υποστήριξη από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ είναι σύμφωνη με τις σχετικές
πολιτικές και προτεραιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων 
στόχων, της Ένωσης και συμπληρωματική 
προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή και τη 
χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, και ιδίως 
των χρηματοδοτικών και διοικητικών 
πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
των Ταμείων του ΚΣΠ σε σχέση με την 
υποβολή εκθέσεων, την αξιολόγηση, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, είναι 
αναλογικές με τη χορηγούμενη 
υποστήριξη.

5. Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή και τη 
χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, και ιδίως 
των χρηματοδοτικών και διοικητικών 
πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
των Ταμείων του ΚΣΠ σε σχέση με την 
υποβολή εκθέσεων, την αξιολόγηση, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, είναι 
αναλογικές με τη χορηγούμενη υποστήριξη
και το μέγεθος των δικαιούχων.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
των Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της αξιολόγησης.

9. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
των Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της αξιολόγησης, ενημερώνοντας τους 
εν δυνάμει δικαιούχους σχετικά με 
δυνατότητες χρηματοδότησης και 
δημοσιοποιώντας τον ρόλο και τα 
επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εκτελούν τις αποστολές τους σε σχέση με 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, με σκοπό τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

10. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εκτελούν τις αποστολές τους σε σχέση με 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, με σκοπό τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους, για τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές δημόσιες 
αρχές και τους οργανισμούς που δρουν σε 
διαφορετικά διοικητικά επίπεδα ως αρχές 
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διαχείρισης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τις άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μεταξύ των 
οποίων μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
που προωθούν την κοινωνική ένταξη, και 
εκείνοι που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και 
της πολιτικής υπέρ των νέων, και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει στην 
εταιρική σχέση εκείνα τα θεσμικά 
όργανα, οργανώσεις και ομάδες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ή να 
επηρεαστούν από την εφαρμογή των 
προγραμμάτων. Ειδική προσοχή δίνεται 
σε ομάδες που ενδέχεται να επηρεαστούν 
από τα προγράμματα και που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην 
προσπάθειά τους να επηρεάσουν αυτά τα 
προγράμματα, ιδίως δε τις πλέον 
ευάλωτες και περιθωριοποιημένες 
ομάδες.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και με τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων
που εκπροσωπούν τα διαφορετικά 
εδαφικά επίπεδα σύμφωνα με τη θεσμική 
διάρθρωση των κρατών μελών, σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας, εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν
τακτικά στις επιτροπές παρακολούθησης 
των προγραμμάτων .

Τροπολογία 36
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας που θεσπίζει στόχους και 
κριτήρια για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, έπειτα από διαβουλεύσεις 
με τους ευρωπαίους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς-εταίρους, για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας που 
θεσπίζει στόχους και κριτήρια για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της εταιρικής 
σχέσης και για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών, 
αποτελεσμάτων και ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατά την υλοποίηση των Ταμείων του 
ΚΣΠ, οι αρμόδιες αρχές προάγουν την 
κατάλληλη συμμετοχή και την πρόσβαση 
των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος 
κανονισμού στα χρηματοδοτικά μέτρα, 
ιδιαίτερα στους τομείς της 
καταπολέμησης της φτώχειας και της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, καθώς και στον 
τομέα των ίσων ευκαιριών.  

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών Προώθηση των ίσων ευκαιριών και μη 
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και γυναικών και μη διάκριση διάκριση

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
κατά τα στάδια της προετοιμασίας και της
υλοποίησης των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την συστηματική ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας, προγραμματισμού και
υλοποίησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των Ταμείων του ΚΣΠ με 
μεθόδους αξιολόγησης της ισότητας των 
φύλων έγκαιρα με συνέπεια και 
χρησιμοποιώντας της μεθόδους της 
δημοσιονομικής αποτίμησης κατά φύλο.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να προωθήσουν 
ίσες ευκαιρίες, να αποτρέψουν κάθε 
διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή 
της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή 
των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας 
ή του γενετήσιου προσανατολισμού, και 
να διασφαλίσουν ότι δεν 
επαναλαμβάνεται ο διαχωρισμός και 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης
κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 41
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 a
Προσβασιμότητα για τα άτομα με 

αναπηρία
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνεται υπόψη η 
προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία 
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και 
εφαρμογής των προγραμμάτων.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των 
μικροεπιχειρήσεων, των ελεύθερων 
επαγγελματιών και του γεωργικού τομέα
(για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

(8) προώθηση της σταθερής και ποιοτικής
απασχόλησης και υποστήριξη της
εθελούσιας κινητικότητας της εργασίας ·

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων·

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση, περιλαμβανομένης της 
επαγγελματικής επιμόρφωσης, 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) επένδυση στη δυνατότητα 
πρόσβασης για άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρίες
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και
προώθηση της δημιουργίας της 
οικοδόμησης ικανοτήτων για τους 
κοινωνικούς εταίρους,.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
όπως ορίζεται στο Παράρτημα-I, 
προβλέπει στρατηγική κατεύθυνση για τη 
διαδικασία προγραμματισμού σε επίπεδο 
κρατών μελών και περιφερειών και τη 
συμβολή των Ταμείων του ΚΣΠ στην 
επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων
της στρατηγικής της Ένωσης για μια 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις
διαφορετικές ανάγκες, προκλήσεις και 
δυνατότητες των περιφερειών και την 
απαραίτητη ευελιξία για την βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιφερειών.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο Περιεχόμενο
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Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θεσπίζει: Σε συνεργασία με τους ευρωπαίους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θεσπίζει:

(α) για κάθε θεματικό στόχο, τις βασικές
δράσεις που θα υποστηριχθούν από το 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·
(β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για 
τις αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι 
οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·
(γ) τις οριζόντιες αρχές και τους στόχους 
πολιτικής για την υλοποίηση των Ταμείων 
του ΚΣΠ·

(γ) τις οριζόντιες αρχές και τους στόχους 
πολιτικής για την υλοποίηση των Ταμείων 
του ΚΣΠ·

(δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·
(ε) τους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ 
των Ταμείων του ΚΣΠ και με άλλες 
συναφείς πολιτικές και μέσα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
μέσων για τη συνεργασία·

(ε) τους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ 
των Ταμείων του ΚΣΠ και με άλλες 
συναφείς πολιτικές και μέσα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
μέσων για τη συνεργασία·

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

(στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με μέσα των άλλων πολιτικών της 
Ένωσης και, σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, με τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις δυνάμει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και 
των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου 
που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142  εντός 3 μηνών από την 
έκδοση του παρόντος κανονισμού με 
σκοπό να συμπληρώνει το κοινό 
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στρατηγικό πλαίσιο ως εξής:
(α) για κάθε θεματικό στόχο, τις 
συστάσεις σχετικά με τις βασικές δράσεις 
που θα υποστηριχθούν από το κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ·
(β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για 
τις αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι 
οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·
(γ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες των 
κρατών μελών·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση και επανεξέταση διαγράφεται
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.
Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.
Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
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αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους, για να διασφαλίσουν 
την συνέπειά τους με το αναθεωρημένο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, από 
κοινού με τις περιφερειακές αρχές,
σύμβαση εταιρικής σχέσης για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με 
τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 
5. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
καταρτίζεται σε διάλογο με την Επιτροπή.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

(i) ανάλυση των ανισοτήτων και των
βιώσιμων αναπτυξιακών αναγκών με 
αναφορά στους θεματικούς στόχους, τις 
οριζόντιες αρχές που ορίζονται στα 
άρθρα 6, 7, 7α και 8 του παρόντος 
κανονισμού και τις συνιστώμενες δράσεις 
που ορίζονται στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους που ορίζονται στις σχετικές
ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ και 
στις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου 
που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, και το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του κράτους 
μέλους·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

(ii) συνοπτική ανάλυση των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων, την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ και σύνοψη των 
κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) για κάθε θεματικό στόχο, σύνοψη 
των κύριων αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων για κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ·

διαγράφεται

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28, 29 και 99 που 
συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

(ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28, 29 και 99 που 
συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από
ενδεικτικό κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεικτικής κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
με στόχο τη συμβολή στην εφαρμογή των 
εθνικών στρατηγικών για την 
καταπολέμηση της φτώχειας·

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ο τρόπος με τον οποίο τα Ταμεία του 
ΚΣΠ θα συμβάλουν στην εκπόνηση 
ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών 
κατά της φτώχειας, οι οποίες 
αναφέρονται λεπτομερώς στα Εθνικά 
Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα που 
προωθούν την ένταξη όλων των ομάδων 
που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, 
υποβοηθούμενα από τις εθνικές 
κοινωνικές εκθέσεις·

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών 
των γεωγραφικών περιοχών που 
πλήττονται κατ’ εξοχήν από την ανεργία, 
με ειδική μέριμνα για την ανεργία των
νέων, όπου θα υπογραμμίζονται τα μέτρα 
που περιλαμβάνονται σε κάθε στρατηγική 
των ταμείων και αποσκοπούν στη μείωση 
της ανεργίας, καθώς και η κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων για τον σκοπό αυτόν·
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) συνοπτική αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των εκ των προτέρων όρων 
και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς 
και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, 
όταν δεν πληρούνται οι εκ των προτέρων 
όροι·

(ii) συνοπτική αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των σχετικών εκ των 
προτέρων όρων και των μέτρων που πρέπει 
να ληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής τους, όταν δεν πληρούνται οι 
εκ των προτέρων όροι·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων και τον ρόλο τους 
στην προετοιμασία της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και της έκθεσης 
προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού·

(iv) τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
εφαρμογή της προσέγγισης της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και για τη 
συμμετοχή των εταίρων που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 και την αποτελεσματικότητα 
αυτών των μέτρων, τον ενδεικτικό 
κατάλογο των εταίρων και τον ρόλο τους 
στην προετοιμασία της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και της έκθεσης 
προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού,

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv a) ο προσδιορισμός των νομικών και 
διοικητικών φραγμών για την εφαρμογή 
μιας εταιρικής σχέσης σε εθνικό πλαίσιο 
και οι δράσεις που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω φραγμών·
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv β) ο προσδιορισμός των σχετικών 
υφιστάμενων εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών εταιρικών σχέσεων και οι δομές 
και οι τρόποι πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης με τους οποίους αυτά θα 
ληφθούν υπόψη·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης να 
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των 
αρχών και των δικαιούχων και, όπου 
χρειάζεται, των δικαιούχων των μέτρων 
που πρέπει να ληφθούν γι’ αυτό τον σκοπό·

(i) εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης να 
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των 
αρχών και των δικαιούχων και των 
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχεία α, β και γ, και των 
δικαιούχων των μέτρων που πρέπει να 
ληφθούν γι’ αυτό τον σκοπό·

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση των 
στοιχείων της σύμβασης εταιρικής σχέσης
που εμπίπτουν στο άρθρο 14 παράγραφος 
α) σημεία (iii) - (iv) και (vi) - (vii) και 
παράγραφος δ) σημεία (i) - (iii) το 
αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την 
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Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν τίθεται 
σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί υπόψη 
ικανοποιητικά οι παρατηρήσεις που 
διατύπωσε η Επιτροπή. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης δεν τίθεται σε ισχύ πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με
την επίτευξη των βασικών στόχων της
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, όπως αυτές 
μετουσιώνονται στο πλαίσιο του εθνικού 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων και 
άλλων στρατηγικών βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 
ανάγκες.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι και 
τα αντίστοιχα κριτήρια για την 
εκπλήρωσή τους για κάθε Ταμείο του 
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κανόνες κάθε Ταμείου. ΚΣΠ στους ειδικούς κανόνες κάθε 
Ταμείου.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν οι
εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι, που 
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα 
της συμμετοχής των ταμείων σε 
εφαρμοστέες περιπτώσεις επενδύσεων αν 
πληρούνται σύμφωνα με την κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση 
βασίζεται σε κοινή μεθοδολογία και 
προϋποθέτει τη συμμετοχή των εταίρων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Η μη 
εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση των 
εκ των προτέρων όρων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρόγραμμα 
συνιστά αιτία αναστολής των πληρωμών 
από την Επιτροπή. Όταν η Επιτροπή 
αποφασίζει για την αναστολή, πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της τον οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο από την αναστολή 
πληρωμών στο οικείο κράτος μέλος. Η μη 
εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση 
των εκ των προτέρων όρων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρόγραμμα 
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συνιστά αιτία αναστολής των πληρωμών 
από την Επιτροπή. Η αναστολή 
πληρωμών πρέπει να αίρεται και τα 
κονδύλια να είναι εκ νέου διαθέσιμα στο 
εν λόγω κράτος μέλος μόλις αυτό λάβει τα 
αναγκαία μέτρα.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Όταν η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την κατάσταση στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθώς και 
την προηγούμενη εμπειρία της όσον 
αφορά την εκπλήρωση του σχετικού εκ 
των προτέρων όρου.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Αποθεματικό επίδοσης

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

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1



AD\908400EL.doc 43/137 PE486.190v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των 
προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος το 
2017 και το 2019, με αναφορά στο πλαίσιο 
επιδόσεων που ορίζεται στην αντίστοιχη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα 
προγράμματα. Η μέθοδος για τον 
καθορισμό του πλαισίου επιδόσεων 
ορίζεται στο παράρτημα Ι.

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις των 
προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος με 
αναφορά στο πλαίσιο επιδόσεων που 
ορίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα. Η
επανεξέταση των επιδόσεων 
πραγματοποιείται δύο φορές κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, 
κατά τα έτη που θα συμφωνηθούν 
αμοιβαία από το κράτος μέλος και την 
Επιτροπή. Η μέθοδος για τον καθορισμό 
του πλαισίου επιδόσεων ορίζεται στο 
παράρτημα Ι.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στα διάφορα 
κράτη μέλη, θα πρέπει να συμφωνηθούν αμοιβαία ανάμεσα στο κράτος μέλος και την Επιτροπή 
οι όροι της επανεξέτασης των επιδόσεων.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται η 
επίτευξη των ορόσημων των 
προγραμμάτων στο επίπεδο 
προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και 
εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στις 
εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη το 2017 και το 2019.

2. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται η 
επίτευξη των ορόσημων των 
προγραμμάτων στο επίπεδο 
προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και
εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στις 
εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη κατά τα έτη της 
επανεξέτασης των επιδόσεων.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Στην επανεξέταση λαμβάνονται 
υπόψη ενδεχόμενες αλλαγές στις 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη 
των οροσήμων των προγραμμάτων.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Εκτός από τις προαναφερθείσες 
επανεξετάσεις, είναι απαραίτητη η 
συνεχής παρακολούθηση, την οποία 
διενεργεί η Επιτροπή, η οποία λειτουργεί 
ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
προκειμένου να εντοπιστούν 
προγράμματα που δεν έχουν συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων των Ταμείων 
του ΚΣΠ, έτσι ώστε να αποτραπεί η 
αναστολή των πληρωμών.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος.

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων κατά το έτος της πρώτης 
επανεξέτασης των επιδόσεων διαπιστωθεί 
ότι μια προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος που 
προηγείται του έτους της πρώτης 
επανεξέτασης των επιδόσεων, η Επιτροπή 
υποβάλλει συστάσεις στο οικείο κράτος 
μέλος.
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2019, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για να προσδιορίσει, για κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το 
κράτος μέλος προτείνει την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης για τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στην απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση των οικείων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν ένα 
κράτος μέλος δεν υποβάλλει τα στοιχεία 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 
και 3, το αποθεματικό επίδοσης για τα 
προγράμματα ή τις σχετικές 
προτεραιότητες δεν διατίθεται.

2. Βάσει της τελικής επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται κατά το έτος της 
δεύτερης επανεξέτασης των επιδόσεων, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, για να 
προσδιορίσει, για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ 
και κράτος μέλος, τα προγράμματα και τις 
προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα 
ορόσημά τους, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων τις εξωτερικές συνθήκες 
και μεταβολές του ΑΕγχΠ της ΕΕ και του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση των 
οικείων προγραμμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 26.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία μια προτεραιότητα δεν έχει 
επιτύχει τα ορόσημα που καθορίστηκαν 
στο πλαίσιο επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί 
να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των 
ενδιάμεσων πληρωμών για μια 
προτεραιότητα ενός προγράμματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου.

3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 προκύπτουν στοιχεία 
σύμφωνα με τα οποία μια προτεραιότητα 
δεν έχει επιτύχει σε επαρκή βαθμό τα 
ορόσημα που καθορίστηκαν στο πλαίσιο 
επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος των 
ενδιάμεσων πληρωμών για μια 
προτεραιότητα ενός προγράμματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
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στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου και 
σύμφωνα με τα προηγούμενα σχόλια της 
Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει 
για την αναστολή, πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της τον οικονομικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο από την αναστολή πληρωμών 
στο οικείο κράτος μέλος. Η αναστολή 
πληρωμών πρέπει να αίρεται και τα 
κονδύλια να είναι εκ νέου διαθέσιμα στο 
εν λόγω κράτος μέλος μόλις αυτό λάβει τα 
αναγκαία μέτρα.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροοικονομικοί όροι Αρωγή προς τα κράτη μέλη με σοβαρές 
δημοσιονομικές δυσκολίες

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους.

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5. Κάθε 
κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο 
διαβούλευσης και δημοσιεύει τα 
αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας 
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διαβούλευσης πριν από την 
οριστικοποίηση των προγραμμάτων.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση
εταιρικής σχέσης με εξαίρεση τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, τα οποία υποβάλλονται εντός
έξι μηνών από την έγκριση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου. Όλα τα 
προγράμματα συνοδεύονται από την εκ
των προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζει το 
άρθρο 48.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται εντός 
τριών μηνών μετά από την υποβολή της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης με εξαίρεση 
τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία 
υποβάλλονται εντός εννέα μηνών από την 
έγκριση του κοινού στρατηγικού πλαισίου. 
Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από 
την εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως 
ορίζει το άρθρο 48.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των πολυταμειακών 
προγραμμάτων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Συνοχής, 
ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ). Η Επιτροπή λαμβάνει 
προς αυτό τον σκοπό τα απαραίτητα 
μέτρα για τη διασφάλιση της αρχής της 
αναλογικότητας των Ταμείων κατά την 
προετοιμασία και την εφαρμογή των εν 
λόγω προγραμμάτων.
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν:

Κάθε προτεραιότητα ορίζει ποιοτικούς και 
ποσοτικούς δείκτες επί τη βάσει τον 
προηγούμενων επιδόσεων του κράτους 
μέλους και των προκλήσεων σύμφωνα με 
τις οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 7, 7a και 8 για την εκτίμηση της 
προόδου της εφαρμογής του προγράμματος 
ως προς την επίτευξη των στόχων, ως βάση 
για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
επανεξέταση των επιδόσεων. Οι δείκτες 
αυτοί περιλαμβάνουν:

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν κοινούς 
δείκτες και μπορούν να προβλέπουν 
ειδικούς δείκτες για κάθε πρόγραμμα.

Για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν κοινούς
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και 
μπορούν να προβλέπουν ειδικούς δείκτες 
για κάθε πρόγραμμα.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7α και 8 και τους 
αντίστοιχους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
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δείκτες πί τη βάσει τον προηγούμενων 
επιδόσεων του κράτους μέλους και των 
προκλήσεων.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και τις συστάσεις που εκδίδει το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. 
Η εκτίμηση εξετάζει, ειδικότερα, την 
καταλληλότητα της στρατηγικής του 
προγράμματος, και των αντίστοιχων 
στόχων, δεικτών, ποσοτικών στόχων και 
την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, τις σχετικές ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης και τις σχετικές συστάσεις 
που εκδίδει το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων
αξιολόγηση. Η εκτίμηση εξετάζει, 
ειδικότερα, την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του προγράμματος, και των 
αντίστοιχων στόχων, δεικτών, ποσοτικών 
στόχων και την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις για τροποποίηση 
προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες και ιδίως να παραθέτουν 
την αναμενόμενη επίπτωση των 
τροποποιήσεων του προγράμματος στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 

Οι αιτήσεις για τροποποίηση 
προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες και ιδίως να παραθέτουν 
την αναμενόμενη επίπτωση των 
τροποποιήσεων του προγράμματος στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
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για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται από το 
αναθεωρημένο πρόγραμμα και, κατά 
περίπτωση, από αναθεωρημένη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς μεγέθυνση, στη βιώσιμη
ανάπτυξη και στους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας 
υπόψη το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται 
από το αναθεωρημένο πρόγραμμα και, 
κατά περίπτωση, από αναθεωρημένη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τροποποίηση των προγραμμάτων 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 24, 
ιδίως εκείνες που αφορούν τις οριζόντιες 
αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
εταιρικής σχέσης και της προσέγγισης 
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οι 
αιτήσεις για τροποποίηση προγραμμάτων 
βασίζονται επίσης σε αναθεωρημένα 
προγράμματα και, κατά περίπτωση, σε 
αναθεωρημένη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήσεως των 
κρατών μελών, να συμμετέχει στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης καθώς και σε δραστηριότητες που 
αφορούν την προετοιμασία των πράξεων,
ιδίως των μεγάλων έργων, των 
χρηματοδοτικών μέσων και συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

1. Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήσεως των 
κρατών μελών, να συμμετέχει στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης καθώς και σε δραστηριότητες που 
αφορούν την προετοιμασία των πράξεων, 
μεγάλων και μικρών έργων με σημαντική 
δυνατότητα καινοτομίας, των 
χρηματοδοτικών μέσων και συμπράξεων 
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δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές 
ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και 
περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία στο 
τοπικό πλαίσιο καθώς και την οργάνωση 
δικτύων και, κατά περίπτωση, τη 
συνεργασία.

(δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές 
ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και 
περιλαμβάνει καινοτόμα και 
κοινωνικοοικονομικά στοιχεία στο τοπικό 
πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων 
και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι στρατηγικές βιώσιμης τοπικής 
ανάπτυξης επιλέγονται από επιτροπή που 
συγκροτούν επί τούτου οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων.
Οι εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 5 
εκπροσωπούνται επαρκώς στην εν λόγω 
επιτροπή. Οι κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι ειδικότερα διαθέτουν υψηλή 
αριθμητική εκπροσώπηση. 

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τα έξοδα υπηρεσίας παροχής 
συμβουλών.
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Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις 
προμηθειών εγγύησης. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να τηρούνται χωριστά 
βιβλία για κάθε μορφή χρηματοδότησης.

Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου, μικροπιστώσεις και 
επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης. Σε 
αυτή την περίπτωση, πρέπει να τηρούνται 
χωριστά βιβλία για κάθε μορφή 
χρηματοδότησης.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εκ των προτέρων 
εκτίμηση των χρηματοδοτικών μέσων, τον 
συνδυασμό της υποστήριξης που παρέχεται 
σε τελικούς αποδέκτες μέσω 
επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου, 
επιδοτήσεων με προμήθεια εγγύησης και 
χρηματοδοτικών μέσων, 
συμπληρωματικούς ειδικούς κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών και κανόνες 
που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εκ των προτέρων 
εκτίμηση των χρηματοδοτικών μέσων, τον 
συνδυασμό της υποστήριξης που παρέχεται 
σε τελικούς αποδέκτες μέσω 
επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου, 
επιδοτήσεων με προμήθεια εγγύησης, 
μικροπιστώσεων και χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 3. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 
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επιλέξιμες δαπάνες ως προς τα 
χρηματοδοτικά μέσα, εκτός από εισφορές 
υπό μορφής γης ή ακινήτων έναντι 
επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της 
αστικής ανάπτυξης ή της αστικής 
ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο 
αποτελούν μέρος της επένδυσης. Οι 
εισφορές σε γη ή ακίνητα είναι επιλέξιμες 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 59.

επιλέξιμες δαπάνες ως προς τα 
χρηματοδοτικά μέσα, εκτός από εισφορές 
υπό μορφής γης ή ακινήτων έναντι 
επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της 
αστικής και/ή αγροτικής ανάπτυξης
καθώς και της αστικής και/ή αγροτικής
ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο 
αποτελούν μέρος της επένδυσης. Οι 
εισφορές σε γη ή ακίνητα είναι επιλέξιμες 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 59.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 7
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.
Το ποσό που υπολείπεται μετά την 
παρέλευση αυτού του διαστήματος από 
το κλείσιμο του προγράμματος, 
μεταφέρεται στον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει 
τις πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα υπό μορφή 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση 

1. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει 
τις πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα υπό μορφή 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση 
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υλοποίησης. υλοποίησης, δίνοντας προσοχή στην 
αποφυγή της επικάλυψης εργασιών και 
του επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
αποτελείται από αντιπροσώπους της 
διαχειριστικής αρχής, ενδιάμεσων φορέων 
και αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε 
μέλος της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
αποτελείται από αντιπροσώπους της 
διαχειριστικής αρχής, ενδιάμεσων φορέων 
και αντιπροσώπους των εταίρων οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 5, ενώ 
λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι εταίροι 
που συμμετέχουν στην προετοιμασία των 
σχετικών προγραμμάτων. Κάθε μέλος της 
επιτροπής παρακολούθησης έχει δικαίωμα 
ψήφου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
η επιτροπή παρακολούθησης είναι 
ισόρροπη από απόψεως εκπροσώπησης 
των φύλων.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εταίροι επιλέγουν και διορίζουν τα 
μέλη τα οποία τους εκπροσωπούν στην 
επιτροπή παρακολούθησης.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των μελών της επιτροπής 
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παρακολούθησης δημοσιεύεται.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ο φορέας που αποστέλλει τον πρόεδρο 
αναλαμβάνει ρόλο γραμματείας 
προκειμένου να υποστηρίξει αφενός τους 
εταίρους κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, και αφετέρου την 
προεδρία κατά την προετοιμασία, τη 
διεξαγωγή και τη διασφάλιση των 
αποτελεσμάτων των συνεδριάσεων. 

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος 
και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του. Ως προς αυτό, 
εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς και ειδικούς δείκτες του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών στους δείκτες αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και 
των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το έτος 
και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του και ως προς την 
τήρηση των οριζοντίων αρχών όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 7a και 8. Ως 
προς αυτό, εξετάζει τα δημοσιονομικά 
στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες 
του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στους δείκτες 
αποτελεσμάτων, και την πρόοδο προς την 
επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων 
στόχων και των ορόσημων που ορίζονται 
στο πλαίσιο επιδόσεων.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος.

2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
επανεξέτασης των επιδόσεων.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εκδίδει συστάσεις στη διαχειριστική αρχή 
αναφορικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος και την αξιολόγησή της. 
Παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται 
ως αποτέλεσμα των συστάσεών της.

4. Η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εκδίδει συστάσεις στη διαχειριστική αρχή 
αναφορικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος και την αξιολόγησή της με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων. 
Παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται 
ως αποτέλεσμα των συστάσεών της.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει 
τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 και τις 
εκθέσεις προόδου που αναφέρονται στο 
άρθρο 46.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων, την
απλούστευση διοικητικών διαδικασιών 
και διευθετούν όλα τα ζητήματα που 
ενδεχομένως επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2017 παραθέτει και εκτιμά 
τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
2 και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές των 
δεικτών αποτελεσμάτων, όταν προκύπτουν 
στοιχεία από τις αξιολογήσεις. Εκτιμά 
επίσης την υλοποίηση δράσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 και 
αναφέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους 

3. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται κατά το έτος της πρώτης 
επανεξέτασης των επιδόσεων παραθέτει 
και εκτιμά τα στοιχεία που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 και την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές των 
δεικτών αποτελεσμάτων, όταν προκύπτουν 
στοιχεία από τις αξιολογήσεις. Εκτιμά 
επίσης την υλοποίηση δράσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 7α και 8 και 
αναφέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους 
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της κλιματικής αλλαγής. της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης της 
φτώχειας και της μείωσης του ποσοστού 
γενικής ανεργίας και ανεργίας των νέων.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση 
υλοποίησης για τα Ταμεία του ΚΣΠ 
περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και 
την αξιολόγηση που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 και 3, στοιχεία σχετικά με 
αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
και τη συμβολή του στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης και την προώθηση 
μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης.

4. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το έτος της δεύτερης 
επανεξέτασης των επιδόσεων και η τελική 
έκθεση υλοποίησης για τα Ταμεία του 
ΚΣΠ περιλαμβάνουν, εκτός από τα 
στοιχεία και την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, 
στοιχεία σχετικά με αξιολόγηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων 
του προγράμματος και τη συμβολή του 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και 
την προώθηση μιας έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός 
προγράμματα. Το 2017 και 2019, η ετήσια 
συνεδρίαση επανεξέτασης θα καλύψει όλα 
τα προγράμματα του κράτους μέλους και 
θα λάβει επίσης υπόψη τις εκθέσεις 
προόδου που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη 
βάσει του άρθρου 46 εκείνα τα έτη.

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός 
προγράμματα. Κατά τα έτη διενέργειας 
της επανεξέτασης των επιδόσεων, η 
ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης θα 
καλύψει όλα τα προγράμματα του κράτους 
μέλους και θα λάβει επίσης υπόψη τις 
εκθέσεις προόδου που θα υποβάλουν τα 
κράτη μέλη βάσει του άρθρου 46 εκείνα τα 
έτη.
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Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 
δύνανται να συμφωνήσουν να μην 
πραγματοποιήσουν ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης ενός προγράμματος 
ορισμένων ετών εκτός του 2017 και του 
2019.

3. Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 
δύνανται να συμφωνήσουν να μην 
πραγματοποιήσουν ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης ενός προγράμματος 
ορισμένων ετών εκτός  των ετών κατά τα 
οποία διενεργείται η επανεξέταση των 
επιδόσεων.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

(β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα εύλογα, 
μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά, 
ορόσημα με βάση τις προηγούμενες 
επιδόσεις και προκλήσεις των κρατών 
μελών για κάθε πρόγραμμα στο πλαίσιο 
επιδόσεων και τους χρηματοδοτικούς 
πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής, της 
μείωσης της φτώχειας και της μείωσης 
του ποσοστού γενικής ανεργίας και 
ανεργίας των νέων·

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 κατά την εφαρμογή της 

(η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 κατά την εφαρμογή της 
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σύμβασης εταιρικής σχέσης. σύμβασης εταιρικής σχέσης, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των 
εταίρων που συμμετέχουν, των 
υποχρεώσεων και των απόψεών τους 
σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος και της αρχής της 
εταιρικής σχέσης, καθώς και του τρόπου 
με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι 
απόψεις τους.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων της Ένωσης.

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων της και τους στόχους 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
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της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη33 καθώς 
και σε σχέση με τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής, τους οριζόντιους 
δείκτες, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕγχΠ) και την ανεργία και τις ποιοτικές 
θέσεις απασχόλησης, κατά περίπτωση. Τα 
κράτη μέλη ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσουν άλλους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς δείκτες, εκτός από τον 
δείκτη ΑΕγχΠ ανά κάτοικο, προκειμένου 
να υπάρξει καλύτερη κοινωνική εικόνα 
της κατάστασης ευημερίας στην 
περιφέρεια ή το κράτος μέλος που 
αξιολογείται.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες 
για την παραγωγή και συλλογή των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν τους κοινούς και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τους ειδικούς 
δείκτες προγράμματος.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των ποιοτικών και ποσοτικών
αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι έχουν 
τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες για την 
παραγωγή και συλλογή των δεδομένων 
που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που 
αφορούν τους κοινούς ποιοτικούς και
ποσοτικούς, και, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους ειδικούς δείκτες 
προγράμματος.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 

(α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 
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τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες·

τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους, τις 
οριζόντιες αρχές όπως ορίζονται στα 
άρθρα 6, 7, 7α και 8 του παρόντος 
κανονισμού και τις προτεραιότητες, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες·

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων 
θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και 
αντίστοιχων στόχων των προγραμμάτων με 
το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τις ανά χώρα 
συστάσεις δυνάμει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης καθώς και με 
τις συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

(δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων 
θεματικών στόχων, προτεραιοτήτων και 
αντίστοιχων στόχων των προγραμμάτων
και των οριζόντιων αρχών που ορίζονται 
στα άρθρα 6, 7, 7α και 8 του παρόντος 
κανονισμού, με το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
τις ανά χώρα συστάσεις δυνάμει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
καθώς και με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τη συνάφεια και σαφήνεια των
προτεινόμενων δεικτών του 
προγράμματος·

(ε) τη συνάφεια και σαφήνεια του 
προτεινόμενου προγράμματος και των
οριζόντιων δεικτών·
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Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) την επάρκεια των 
προγραμματιζόμενων μέτρων για την 
προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και την πρόληψη των 
διακρίσεων·

(ιβ) την επάρκεια των 
προγραμματιζόμενων μέτρων για την 
προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και την πρόληψη των 
διακρίσεων σύμφωνα με τις αρχές που 
διατυπώνονται στο άρθρο 7·

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – σημείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ α) την επάρκεια των προβλεπόμενων 
μέτρων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων 
μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης.

(ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων 
μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
και των επιδόσεων σε ό,τι αφορά τους 
στόχους της μείωσης της φτώχειας.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων του ΚΣΠ και της 
συμβολής τους στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τις ειδικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις εξετάζουν την 
αποτελεσματικότητα και απόδοση των 
Ταμείων του ΚΣΠ και της συμβολής τους 
στην υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και τους στόχους 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη σύμφωνα με τις ειδικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.

Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) υποστήριξη ιδιαίτερα στις ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για την 
πρόσβαση στα ταμεία.

Τροπολογία 127

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τρίτων χωρών· Για να εξασφαλιστεί 
επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην 
εταιρική επικοινωνία των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ja) βοήθεια που παρέχεται για 
δημιουργία ικανοτήτων σε κοινωνικούς 
εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, που αναφέρονται στο άρθρο 
5, ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή 
εκπροσώπων ευάλωτων ομάδων, καθώς 
και βοήθεια που παρέχεται σε κεντρικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κοινωνικούς εταίρους, 
δίκτυα και συνδέσμους που εκπροσωπούν 
τοπικές, αστικές και περιφερειακές 
αρχές, που εργάζονται σε επίπεδο 
Ένωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής 
για τη δικτύωση με εθνικούς και 
περιφερειακούς εταίρους·

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) βοήθεια για υποστήριξη της 
ανταλλαγής απόψεων και της 
συνεργασίας στα υφιστάμενα και τα νέα 
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θεματικά δίκτυα των ομάδων τοπικής 
δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 30 
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα 
Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα 
Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και
πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση της 
ικανότητας των αρχών του κράτους 
μέλους, των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5, με ισχυρή εκπροσώπηση 
των κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων, προκειμένου να προωθηθεί η 
ανταλλαγή απόψεων και οι βέλτιστες 
πρακτικές ανάμεσα στις ομάδες τοπικής 
δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 30 σε 
εθνικό επίπεδο, και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Οι ενέργειες αυτές 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους προγραμματισμού.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
χορηγείται επαρκές επίπεδο τεχνικής 
βοήθειας στα επιχειρησιακά του 
προγράμματα στους εταίρους, οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχεία a), β) και γ), προκειμένου να 
διευκολύνει την ανάμειξη και τη 
συμμέτοχη των εν λόγω εταίρων στην 
προετοιμασία και την εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και στην 
προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
προγραμμάτων.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει για 
όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα ότι 
καθίσταται διαθέσιμη επαρκής τεχνική 
βοήθεια προκειμένου να διευκολύνει την 
ανάμειξη και τη συμμετοχή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στην 
προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
Ταμείων.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, εκτός 
εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς 

1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, με 
εξαίρεση τις δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής 
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κανόνες των Ταμείων. συνεργασίας και εκτός εάν θεσπίζονται 
ειδικοί κανόνες στον παρόντα κανονισμό ή 
τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η Επιτροπή θεσπίζει ένα ειδικό 
καθεστώς στήριξης των δαπανών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της 
λειτουργικής εφαρμογής τους.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση επιστρεπτέας συνδρομής, το 
ποσό της επιστραφείσας υποστήριξης στον 
φορέα που τη χορήγησε ή σε άλλη αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους, εγγράφεται σε 
χωριστό λογαριασμό και 
επαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος.

Σε περίπτωση επιστρεπτέας συνδρομής, το 
ποσό της επιστραφείσας υποστήριξης στον 
φορέα που τη χορήγησε ή σε άλλη αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους, εγγράφεται σε 
χωριστό κωδικό λογαριασμού και 
επαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κατ’ αποκοπή ποσών που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
συνεισφοράς·

(γ) κατ’ αποκοπή ποσών που δεν 
υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ δημόσιας 
συνεισφοράς·
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Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατ’ αποκοπή ποσό έως το 20 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

(α) κατ’ αποκοπή ποσό έως το 30 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατ’ αποκοπή ποσό έως το 15% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

(β) κατ’ αποκοπή ποσό έως το 20% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για μια πράξη που περιλαμβάνει 
επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση επιστρέφεται η συνεισφορά των 
Ταμείων του ΚΣΠ, εάν εντός πέντε ετών 
από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση, υπόκειται σε:

1. Για μια πράξη που περιλαμβάνει 
επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση επιστρέφεται αναλογικά η 
συνεισφορά των Ταμείων του ΚΣΠ, εάν 
εντός πέντε ετών, και στην περίπτωση 
των ΜΜΕ εντός τριών ετών, από την 
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση, υπόκειται σε:
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ και πράξεις που χρηματοδοτούνται 
από τα άλλα Ταμεία του ΚΣΠ οι οποίες δεν 
συνιστούν επένδυση σε υποδομή ή 
παραγωγικές επενδύσεις επιστρέφουν τη 
συνεισφορά από το Ταμείο μόνο όταν 
υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης μιας 
επένδυσης βάσει των εφαρμοστέων 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και 
υπόκεινται σε εκχώρηση ή 
μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας εντός της περιόδου που 
ορίζεται στους εν λόγω κανόνες.

2. Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ και πράξεις που χρηματοδοτούνται 
από τα άλλα Ταμεία του ΚΣΠ οι οποίες δεν 
συνιστούν επένδυση σε υποδομή ή 
παραγωγικές επενδύσεις επιστρέφουν τη
συνεισφορά από το Ταμείο μόνο όταν 
υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης μιας 
επένδυσης βάσει των εφαρμοστέων 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και 
υπόκεινται σε εκχώρηση ή 
μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας εντός δέκα ετών.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, εάν:

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο έξι μηνών, εάν:
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες που θα υποστηρίζονται από τα 
Ταμεία· και

(α) «Επενδύσεις στην ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη» 
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που θα 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία· και
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα διαρθρωτικά ταμεία υποστηρίζουν 
τον στόχο των επενδύσεων στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση σε όλες τις 
περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 

1. Τα διαρθρωτικά ταμεία υποστηρίζουν 
τον στόχο των επενδύσεων στην ανάπτυξη
την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη σε όλες τις περιφέρειες που 
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2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (στο εξής «επίπεδο 
NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003.

αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής 
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 
μονάδων (στο εξής «επίπεδο NUTS 2») 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1059/2003.
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων 
τριών κατηγοριών περιφερειών του 
επιπέδου NUTS 2:

Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την
κοινωνική ένταξη» κατανέμονται μεταξύ 
των ακόλουθων τριών κατηγοριών 
περιφερειών του επιπέδου NUTS 2:
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) 16,39% (δηλ. σύνολο 53 142 922 017
ευρώ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

(γ) 16,39% (δηλ. σύνολο 53 142 922 017
ευρώ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη ενδεχόμενες εξαιρέσεις στην 
περίπτωση πρωτεύουσας κράτους με 
υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και 
ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση εθνικού 
πληθυσμού, με βάση τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης·
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 

(α) επιλέξιμος πληθυσμός, δείκτης 
εξάρτησης των ηλικιωμένων, 
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ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

πληθυσμιακή πυκνότητα, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία, καθαρό 
διορθωμένο διαθέσιμο κατά κεφαλήν 
εισόδημα και ποσοστό ανεργίας για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ.
Εάν, σύμφωνα με το σύμφωνο εταιρικής 
σχέσης, ένα ελάχιστο μερίδιο για κάθε 
κατηγορία περιφερειών είναι χαμηλότερο 
από ελάχιστο επίπεδο, αυτή η διαφορά 
πρέπει να αντισταθμίζεται από αύξηση σε 
άλλες κατηγορίες περιφερειών. Το 
προκύπτον ποσό σε εθνικό επίπεδο για 
όλες τις κατηγορίες περιφερειών θα είναι 
κατά συνέπεια όχι μικρότερο από το 
ποσό, σε εθνικό ποσό, που προκύπτει από 
την εφαρμογή των ελαχίστων επιπέδων.  
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

Τροπολογία150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 6



PE486.190v02-00 74/137 AD\908400EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ποσοστό 0,2% των πόρων του ΕΤΠΑ 
για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» διατίθεται σε 
καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής στον τομέα της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης.

7. Ποσοστό 1% των πόρων του ΕΤΠΑ για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» διατίθεται σε καινοτόμες 
δράσεις με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
στον τομέα της βιώσιμης αστικής και 
αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 6% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην τρέχουσα νομοθεσία, δεν υπάρχει λόγος να 
προστεθεί περαιτέρω επιβάρυνση στα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό 
επίπεδο πολυπλοκότητας της πολιτικής συνοχής και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της 
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επικουρικότητας που διατυπώνεται στη Συνθήκη.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικές μακροοικονομικές 
συνθήκες και τις ειδικές ή έκτακτες 
περιστάσεις, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις ή 
ένα έκτακτο επίπεδο δημόσιων ή 
ισοδύναμων διαρθρωτικών δαπανών από 
ένα κράτος μέλος την περίοδο 2007-2013. 
Θα λάβουν υπόψη τις μεταβολές στις 
εθνικές πιστώσεις από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε σύγκριση με τα έτη της περιόδου 
2007-2013.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικές μακροοικονομικές 
συνθήκες και τις ειδικές ή έκτακτες 
περιστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε έκτακτη διακύμανση στις δημόσιες ή 
ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες από 
ένα κράτος μέλος την περίοδο 2007-2013. 
Θα λάβουν υπόψη τις μεταβολές στις 
εθνικές πιστώσεις από τα διαρθρωτικά 
ταμεία σε σύγκριση με τα έτη της περιόδου 
2007-2013.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επαλήθευση του αν έχει διατηρηθεί το 
επίπεδο των δημόσιων ή ισοδύναμων 
διαρθρωτικών δαπανών για τον στόχο
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πραγματοποιείται κατά τον 
χρόνο της υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης (εκ των προτέρων 
επαλήθευση), το 2018 (ενδιάμεση 
επαλήθευση) και το 2022 (εκ των υστέρων 
επαλήθευση).

Η επαλήθευση του αν έχει διατηρηθεί το 
επίπεδο των δημόσιων ή ισοδύναμων 
διαρθρωτικών δαπανών για τον στόχο
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πραγματοποιείται κατά τον 
χρόνο της υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης (εκ των προτέρων 
επαλήθευση), και με ενδιάμεση 
επαλήθευση και τελικά με εκ των υστέρων 
επαλήθευση.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν κατά την εκ των υστέρων 
επαλήθευση η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
ένα κράτος μέλος δεν διατήρησε το 
επίπεδο αναφοράς των δημόσιων ή 
ισοδύναμων διαρθρωτικών δαπανών που 
ορίστηκαν στη σύμβαση εταιρικής σχέσης, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, η 
Επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει 
δημοσιονομική διόρθωση. Για να 
αποφασίσει εάν θα προβεί ή όχι σε 
δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη αν η οικονομική 
κατάσταση του κράτους μέλους 
παρουσίασε σημαντική μεταβολή από την 
ενδιάμεση επαλήθευση και αν η μεταβολή 
ελήφθη υπόψη εκείνη τη χρονική στιγμή. 
Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους 
συντελεστές της δημοσιονομικής 
διόρθωσης ορίζονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

6. Εάν κατά την εκ των υστέρων 
επαλήθευση η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
ένα κράτος μέλος δεν διατήρησε το 
επίπεδο αναφοράς των δημόσιων ή 
ισοδύναμων διαρθρωτικών δαπανών που 
ορίστηκαν στη σύμβαση εταιρικής σχέσης, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, η 
Επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει 
δημοσιονομική διόρθωση. Η Επιτροπή 
λαμβάνει απόφαση κατά πόσον θα προβεί 
ή όχι σε δημοσιονομική διόρθωση, μόνον 
όταν το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τις συστάσεις που είχε 
διατυπώσει για τον σκοπό αυτό και 
εξετάζει αν η οικονομική κατάσταση του 
κράτους μέλους παρουσίασε σημαντική 
μεταβολή από την ενδιάμεση επαλήθευση 
και αν η μεταβολή ελήφθη υπόψη εκείνη 
τη χρονική στιγμή. Οι λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τους συντελεστές της 
δημοσιονομικής διόρθωσης ορίζονται στο 
σημείο 3 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο και έγκριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου για επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση

Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση
των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει 
του στόχου για επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε ένα θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί 
να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο 
άξονας προτεραιότητας μπορεί να αφορά 
περισσότερες κατηγορίες περιφερειών και 
περισσότερα από ένα Ταμεία. Για το ΕΚΤ, 
ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να 
συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά τους 
σε άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

(iii) τον ενδεικτικό κατάλογο των πόλεων, 
των λειτουργικών αστικών περιοχών και 
των προαστίων για ανάπλαση όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·
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Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) τον κατάλογο αγροτικών 
μικροπεριφερειών με την υψηλότερη 
συγκέντρωση φτώχειας και την 
ενδεικτική ετήσια κατανομή της 
υποστήριξης του ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ 
για ολοκληρωμένες δράσεις·

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) την ταυτοποίηση των περιοχών στις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων·

(iv) την ενδεικτική ταυτοποίηση των 
περιοχών στις οποίες θα πραγματοποιηθεί 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων·

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη 
συνεισφορά των προγραμματισμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές που αφορούν 
θαλάσσιες λεκάνες·

(vi) τη συνεισφορά των 
προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες και ορεινούς όγκους·

Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

(δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των περιφερειακών δημογραφικών 
προκλήσεων και των ειδικών αναγκών 
των γεωγραφικών περιοχών που 
πλήττονται κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια
και την ανεργία ή στοχευόμενων ομάδων 
που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού
αποκλεισμού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στα άτομα με αναπηρία και στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) για κάθε εκ των προτέρων όρο που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV, 
ο οποίος δεν ικανοποιείται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών των 
μέτρων·

(ii) για κάθε σχετικό εκ των προτέρων όρο 
που θεσπίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
IV, ο οποίος δεν ικανοποιείται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών των 
μέτρων·

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης
για τους δικαιούχους και των 
σχεδιαζόμενων δράσεων για την επίτευξη 
της μείωσης αυτής της επιβάρυνσης που 

(ii) οι σχεδιαζόμενες δράσεις για την 
επίτευξη μείωσης της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων που 
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συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους· συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους·

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κατάλογο μεγάλων έργων των οποίων 
η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της 
εκτέλεσης των βασικών έργων είναι πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2018·

(iii) ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων έργων 
των οποίων η εκτιμώμενη ημερομηνία 
έναρξης της εκτέλεσης των βασικών έργων 
είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018·

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τα στοιχεία της αρχής διαπίστευσης, 
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής 
πιστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, 
και της αρχής ελέγχου·

(i) τα στοιχεία της διαχειριστικής αρχής,
της αρχής πιστοποίησης, ανάλογα με την 
περίπτωση, και της αρχής ελέγχου·

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την 
πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης, του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής του προγράμματος, και 
ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των διαφόρων στοχευόμενων 
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 

(ii) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την 
πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, 
φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού και 
αποφεύγοντας την επανάληψη 
διαχωριστικών πρακτικών κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης, του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής του προγράμματος, και 
ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
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παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες·

ανάγκες των διαφόρων στοχευόμενων 
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 
παρόμοιων διακρίσεων·

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
τη διασφάλιση της πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρία κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας, του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, τις 
ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και 
πράξης.

περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και τις ρυθμίσεις που 
εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε επίπεδο 
επιχειρησιακού προγράμματος και πράξης
και περιγραφή των ειδικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) περιγραφή των ειδικών μέτρων που 
έχουν ληφθεί για την επίτευξη του στόχου 
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μείωσης της φτώχειας στην ΕΕ μέσω της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης 
μειονεκτουσών ομάδων ατόμων·

Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωμοδότηση 
στους εθνικούς φορείς ισότητας για τα 
μέτρα που ορίζονται στα σημεία (ii) και
(iii) μαζί με την πρόταση επιχειρησιακού 
προγράμματος βάσει του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωμοδότηση 
στους εθνικούς φορείς ισότητας και τους 
εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5,
παράγραφος 1, στοιχεία α), β), και γ), για 
τα μέτρα που ορίζονται στα σημεία (i), (ii) 
και (iii) της παρούσας παραγράφου, μαζί 
με την πρόταση επιχειρησιακού 
προγράμματος βάσει του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την 
οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα με εκτελεστικές πράξεις.

5. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την 
οποία εγκρίνονται στοιχεία του 
επιχειρησιακού προγράμματος που 
εμπίπτουν στο στοιχείο (α)σημείο (ii), στο 
στοιχείο (β) σημεία (i) - (ii), στο στοιχείο 
(δ), στο στοιχείο (ε) σημεία (i) - (ii), στο 
στοιχείο ζ σημεία (i) - (ii) και στο 
στοιχείο η σημεία (i) - (ii) της 
παραγράφου 2, με εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα Ταμεία μπορούν να χορηγούν από 
κοινού υποστήριξη για επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση.

1. Τα Ταμεία μπορούν να χορηγούν από 
κοινού υποστήριξη για επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 %
της χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 89 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
εστιάζουν σε ευάλωτες ομάδες όπως οι 
νέοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι ηλικιωμένοι σε 
κατάσταση ανέχειας, τα άτομα με 
αναπηρία και οι εθνοτικές μειονότητες 
πρέπει να είναι επιλέξιμα έτσι ώστε να 
λειτουργούν στο σύνολο της επικράτειας 
ανεξάρτητα από τους γεωγραφικούς 
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περιορισμούς αναφοράς.

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ανάλυση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
τις ανάγκες μετριασμού της καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές·

(στ) ανάλυση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 
τις ανάγκες μετριασμού της καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές αλλά και 
ανάλυση του κοινωνικού αντικτύπου, 
συνεκτιμώντας τα οφέλη της συνοχής και 
της ανάπτυξης·

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την πρόληψη των διακρίσεων·

(6) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την πρόληψη των διακρίσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7·

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης σε σχέση με την 
πρόσβαση ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία 179
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επανεξετάζει την πρόοδο προς την 
επίτευξη των ορόσημων, των εκροών και 
αποτελεσμάτων του κοινού σχεδίου 
δράσης·

(α) επανεξετάζει την πρόοδο προς την 
επίτευξη των ορόσημων, των εκροών και 
αποτελεσμάτων του κοινού σχεδίου 
δράσης και μεταφέρει τα αποτελέσματα 
στην επιτροπή παρακολούθησης·

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξετάζει και εγκρίνει κάθε πρόταση 
τροποποίησης του κοινού σχεδίου δράσης, 
ώστε να λάβει υπόψη όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις του.

(β) εξετάζει και εγκρίνει κάθε πρόταση 
τροποποίησης του κοινού σχεδίου δράσης, 
ώστε να λάβει υπόψη όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις του και 
μεταφέρει τα αποτελέσματα στην 
επιτροπή παρακολούθησης.

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού … [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ή 
αγροτικής ανάπτυξης ή άλλες στρατηγικές 
ή σύμφωνα εδαφικής ανάπτυξης που 
ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του 
κανονισμού … [ΕΚΤ] απαιτούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).
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Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) δράσεις για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) δράσεις για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης μειονεκτουσών 
ομάδων ατόμων·

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 30
Απριλίου κάθε επόμενου έτους μέχρι και 
το 2022, το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1. Η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015 καθώς και 
την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης 
της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 
31η Δεκεμβρίου 2013.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2016 και έως τις 30
Ιουνίου κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 
2022, το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1. Η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015 καθώς και 
την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης 
της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 
31η Δεκεμβρίου 2013.

Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που 
υποβάλλονται το 2017 και το 2019
παραθέτουν και αξιολογούν, σύμφωνα με 
το άρθρο 44 παράγραφοι 3 και 4 τις 
πληροφορίες που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 μαζί με τα ακόλουθα 
στοιχεία:

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που 
υποβάλλονται κατά τα έτη επανεξέτασης 
των επιδόσεων παραθέτουν και 
αξιολογούν, σύμφωνα με το άρθρο 44 
παράγραφοι 3 και 4 τις πληροφορίες που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 και 
ενδέχεται, ανάλογα με το περιεχόμενο και 
τους στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων να προσθέτουν 
πληροφορίες όσον αφορά τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

(α) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
βιώσιμης αστικής και αγροτικής
ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται 
για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη 
των διακρίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με 
αναπηρίες, και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στο 

(ε) τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται 
για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη 
των διακρίσεων και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις, 
καθώς και τις ειδικές δράσεις που 
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επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις· υλοποιούνται για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων 
ομάδων ατόμων·

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) τις ειδικές δράσεις που έχουν ληφθεί 
για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
ατόμων με αναπηρία·

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

(i) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
δημογραφικών προκλήσεων και των
ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από 
τη φτώχεια και την ανεργία ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία 
και τις κοινότητες περιθωριοποιημένων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, 
τις 31 Ιουλίου και τις 31 Οκτωβρίου, η 

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 
Ιουλίου, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει 
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διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότητας 
τα ακόλουθα στοιχεία:

ηλεκτρονικά στην Επιτροπή για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά άξονα 
προτεραιότητας τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με 
τα χρονοδιαγράμματα προγραμματισμού 
και τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα 
όλων των σχετικών διαδικασιών 
δημόσιας διαβούλευσης σε όλα τα στάδια 
προετοιμασίας της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων·

Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
συμβουλευτικά όργανα οργανώνουν 
ενέργειες ευαισθητοποίησης προκειμένου 
να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η πολιτική συνοχής.

Τροπολογία 193

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική επικοινωνίας θα πρέπει να 
είναι προσβάσιμη από άτομα με 
αναπηρία.
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Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν την 
τεχνική βοήθεια εντός ανώτατου ορίου
0,35% της ετήσιας χορήγησής τους.

Τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν την 
τεχνική βοήθεια εντός ανώτατου ορίου
0,25% της ετήσιας χορήγησής τους.

Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 109 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεχνική βοήθεια έχει τη μορφή ενός
μονοταμειακού άξονα προτεραιότητας στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή ειδικού επιχειρησιακού 
προγράμματος.

2. Η τεχνική βοήθεια έχει τη μορφή του 
συνόλου ή μέρους ενός άξονα 
προτεραιότητας στο εσωτερικό ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ειδικού 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία 196

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τo 85 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 
75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρήση και καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων του 
ΕΚΤ, οι περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007- 2013 ήταν 
μικρότερο από το 75% του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ- 25 και οι οποίες είναι τώρα 
επιλέξιμες στην κατηγορία των περιφερειών μετάβασης ή των περισσότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών, πρέπει να έχουν υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η σημασία του άξονα προτεραιότητας 
για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ελλείψεις
που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

(1) η σημασία του άξονα προτεραιότητας 
για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ελλείψεις
και τους στόχους των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) μείωση της φτώχειας και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων 
ομάδων ατόμων, ιδίως μέσω
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
ενεργητικής ένταξης·

Τροπολογία 199

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) η σημασία του άξονα 
προτεραιότητας για τη μείωση του 
ποσοστού γενικής ανεργίας και ανεργίας 
των νέων, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη στα 
οποία καταγράφονται ποσοστά πολύ 
ανώτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο·

Τροπολογία 200

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής «συνολική 
επιχορήγηση»). Ο ενδιάμεσος φορέας 
παρέχει εγγυήσεις της φερεγγυότητας και 
των ικανοτήτων του στον οικείο τομέα 
καθώς και της διοικητικής και 
δημοσιονομικής του διαχείρισης.

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής «συνολική 
επιχορήγηση»). Με σκοπό τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης των μικρών ΜΚΟ στα 
διαρθρωτικά ταμεία, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση μικρών και 
προσαρμοσμένων συνολικών 
επιχορηγήσεων. Ο ενδιάμεσος φορέας 
παρέχει εγγυήσεις της φερεγγυότητας και 
των ικανοτήτων του στον οικείο τομέα 
καθώς και της διοικητικής και 
δημοσιονομικής του διαχείρισης.

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το 2014: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 

(α) το 2014: 3 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
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επιχειρησιακό πρόγραμμα· επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η ώθηση της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 82 του κανονισμού αριθ. 
1083/2006) στα στοιχεία (α), (β) και (γ) έτσι ώστε να διασφαλιστεί περισσότερη σταθερότητα 
και βιωσιμότητα και ώστε να υπάρξει μια συνδρομή όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη.

Τροπολογία 202

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

(β) το 2015: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Τροπολογία 203

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(γ) το 2016: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Τροπολογία 204

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του 
ποσού υπολογιζόμενο σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της 

1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του 
ποσού υπολογιζόμενο σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο σε ένα κράτος μέλος, το 
οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή της αρχικής και ετήσιας 
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αρχικής και ετήσιας προχρηματοδότησης, 
ενδιάμεσων πληρωμών και του ετήσιου 
υπολοίπου έως τις 31 Δεκεμβρίου του
δεύτερου οικονομικού έτους μετά το έτος 
της δημοσιονομικής ανάληψης 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή για το 
οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
πληρωμής που συντάχθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 126.

προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού 
έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής 
ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή για το 
οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
πληρωμής που συντάχθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 126.

Τροπολογία 205

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) υπάρχουν στοιχεία που προκύπτουν 
από την επανεξέταση των επιδόσεων 
σύμφωνα με τα οποία για έναν άξονα 
προτεραιότητας δεν επιτεύχθηκαν τα 
ορόσημα που προβλέπονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων·

(στ) υπάρχουν στοιχεία που προκύπτουν 
από την επανεξέταση των επιδόσεων 
σύμφωνα με τα οποία για έναν άξονα 
προτεραιότητας δεν επιτεύχθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό τα ορόσημα που 
προβλέπονται στο πλαίσιο επιδόσεων·

Τροπολογία 206

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 207

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 134 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, η 
Επιτροπή διαθέτει την εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
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σύμφωνα με το άρθρο 142, σχετικά με   
τις έννοιες και τις καταστάσεις που 
θεωρούνται σοβαρές υπό την έννοια της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 208

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 136 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια 
που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί.

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται μέσω των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 142, να ορίζει στο παρόν 
άρθρο τις περιπτώσεις που θεωρούνται 
ως σοβαρές ελλείψεις καθώς και τα 
κριτήρια που εφαρμόζονται για τον 
καθορισμό του επιπέδου της 
δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να 
εφαρμοστεί.

Τροπολογία 209

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Σε περίπτωση συμφωνίας, το κράτος 
μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου 
τα σχετικά ταμεία της Ένωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 135 παράγραφος 3.

Τροπολογία 210

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με τη δημοσιονομική 
διόρθωση, με εκτελεστική πράξη, εντός έξι 

5. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, και
για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με τη δημοσιονομική 



PE486.190v02-00 96/137 AD\908400EL.doc

EL

μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης 
ή από την ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το 
κράτος μέλος δεχθεί να υποβάλει τα εν 
λόγω συμπληρωματικά στοιχεία μετά την 
ακρόαση. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλα τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία. Εάν δεν 
πραγματοποιηθεί ακρόαση, ο υπολογισμός 
της εξάμηνης περιόδου αρχίζει δύο μήνες 
από την ημερομηνία της προσκλητήριας σε 
ακρόαση επιστολής της Επιτροπής.

διόρθωση, με εκτελεστική πράξη, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης 
ή από την ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το 
κράτος μέλος δεχθεί να υποβάλει τα εν 
λόγω συμπληρωματικά στοιχεία μετά την 
ακρόαση. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλα τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία. Εάν δεν 
πραγματοποιηθεί ακρόαση, ο υπολογισμός 
της εξάμηνης περιόδου αρχίζει δύο μήνες 
από την ημερομηνία της προσκλητήριας σε 
ακρόαση επιστολής της Επιτροπής.

Τροπολογία 211

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 140 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα
100 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

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

Τροπολογία 212

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -I
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο
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Σκοπός αυτού του πλαισίου είναι να 
παράσχει, σύμφωνα με το άρθρο10, μια 
στρατηγική κατεύθυνση για τη 
διαδικασία προγραμματισμού στο 
επίπεδο των κρατών μελών και των 
περιοχών και για τη συμβολή των 
Ταμείων του ΚΣΠ στην επίτευξη των 
γενικότερων και των επί μέρους στόχων 
της στρατηγικής της Ένωσης για 
"έξυπνη", βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχο, το πλαίσιο 
θεσπίζει τις βασικές οριζόντιες αρχές και 
εντοπίζει τις αντίστοιχες εγκάρσιες 
προκλήσεις, αναπτύσσει τις συνέργειες 
και τους συντονιστικούς μηχανισμούς 
μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ και των 
μέσων άλλων πολιτικών της Ένωσης, και 
θέτει προτεραιότητες για εδαφική 
συνεργασία.
Πέραν του πλαισίου που περιλαμβάνεται 
στο παρόν παράρτημα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες εγκρίνοντας έναν μη 
εξαντλητικό κατάλογο συνιστώμενων 
δράσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ με τη 
μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 142. Αυτός ο μη 
εξαντλητικός κατάλογος, ως μέρος του 
ΚΣΠ, θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση 
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
σχετικά με το πώς μπορούν να 
μετατρέπουν τους θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
κανονισμού σε προγραμματισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
ανάγκες, προκλήσεις και δυνατότητες 
των περιφερειών και την απαραίτητη 
ευελιξία για την αειφόρο ανάπτυξη των 
περιφερειών.
1. Οριζόντιες αρχές και εγκάρσιες 
προκλήσεις
1.1 Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση
Η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
απαιτεί συντονισμένη δράση που 
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υλοποιείται με βάση τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
και στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Πρέπει 
επίσης να λαμβάνει τη μορφή 
επιχειρησιακής και θεσμοποιημένης 
συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
πολιτικών της Ένωσης. Η ρητή αναφορά 
στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στον 
παρόντα κανονισμό ενισχύει την εν λόγω 
αρχή και παρέχει προστιθέμενη αξία στην 
ίδια την πολιτική συνοχής.
Η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
πρέπει να τηρείται προκειμένου να 
διευκολύνεται η επίτευξη κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής και η 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης ως προς την έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.
Προκειμένου να διασφαλίζεται 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να προβαίνουν στις 
παρακάτω ενέργειες:
α) να εφαρμόζουν την εταιρική σχέση 
σύμφωνα με το άρθρο 5·
β) να θεσπίζουν μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικών 
αρμοδιοτήτων·
γ) να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή της εταιρικής 
σχέσης.
1.1.4 Σε όλα τα στάδια της εφαρμογής 
των Ταμείων του ΚΣΠ, η εταιρική σχέση 
οργανώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση συμμετοχή 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων, καθώς και στην 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων αυτών. Οι κοινωνικοί και 
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οικονομικοί εταίροι, άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει 
επίσης να συμμετέχουν προκειμένου να 
διασφαλίζεται εταιρική σχέση σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής της πολιτικής.
Η συνεργασία με τους εταίρους ακολουθεί 
τις βέλτιστες πρακτικές. τα κράτη μέλη 
και οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν μέρος της τεχνικής 
βοήθειας που τους παρέχεται στο πλαίσιο 
της τρέχουσας και των επόμενων 
περιόδων προγραμματισμού προκειμένου 
να διασφαλίζουν ότι οι εταίροι, ιδίως 
μικρές τοπικές αρχές, οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ, διαθέτουν 
τις απαραίτητες ικανότητες για να 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων.
1.2 Αειφόρος ανάπτυξη
Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), συνδέεται 
με μια έννοια προόδου σύμφωνα με την 
οποία πρέπει να ενσωματώνονται 
κοινωνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα στην εξέταση 
της ευημερίας και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των σημερινών και των 
μελλοντικών γενεών.
Ως εκ τούτου, ζητήματα αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος κάθε σχεδίου, από 
τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και 
από την παρακολούθηση έως την 
αξιολόγηση. Η μη εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί να 
επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι 
προβλέπονται σαφή μέτρα μετριασμού.
Για να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, για 
τους σκοπούς της αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, οι πόροι πρέπει να 
επικεντρώνονται σε μέτρα πρόληψης και 
μετριασμού. Κάθε νέα επένδυση που 
πραγματοποιείται με τη στήριξη των 
Ταμείων του ΚΣΠ πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από εγγενή 
ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών.
Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ πρέπει να συνεχίσουν 
να πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις 
σε υποδομές κρατών μελών και 
περιφερειών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα και άλλων σχετικών οδηγιών.
Τεχνολογικές λύσεις, που αποσκοπούν να 
συμβάλλουν σε βιώσιμες δράσεις, 
υφίστανται ήδη, και νέες λύσεις 
εμφανίζονται· ως εκ τούτου, το ΕΤΠΑ 
πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την 
έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η 
στήριξη πρέπει να στοχεύει να δρα 
συμπληρωματικά στα μέτρα που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Χρηματοδότηση για 
δράσεις υπέρ της βιοποικιλότητας 
δύναται να διατίθεται μέσω του ΕΓΤΑΑ 
και του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται για την παροχή 
στήριξης προς διαχειριστές γης όπου 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε ιδιαίτερα 
μειονεκτήματα της εκάστοτε περιοχής.
1.2.5 Η επιδίωξη αειφόρου ανάπτυξης δεν 
πρέπει να αποτελεί τεχνική διαδικασία. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
στόχος αυτός ενσωματώνεται στην πράξη 
στη λειτουργία των Ταμείων του ΚΣΠ, οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να 
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λαμβάνουν δεόντως και με συνέπεια 
υπόψη τον εν λόγω στόχο καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του προγράμματος, και 
πρέπει να υιοθετούν πιο ενεργή 
προσέγγιση στη μείωση των 
περιβαλλοντικά επιζήμιων επιπτώσεων 
των παρεμβάσεων προβαίνοντας, μεταξύ 
άλλων, στις εξής ενέργειες:
α) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στις επιλογές με την πλέον αποδοτική 
χρήση των πόρων,
β) προσεκτική στάθμιση της ανάγκης για 
επενδύσεις στις περιπτώσεις που αυτές οι 
επενδύσεις έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον,
γ) υιοθέτηση μακροπρόθεσμης 
προοπτικής κατά τη σύγκριση του 
κόστους του κύκλου ζωής εναλλακτικών 
επενδυτικών μεθόδων, 
δ) χρήση πράσινων δημοσίων 
συμβάσεων.
ε) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στην πτυχή της προσβασιμότητας για 
όλους τους χρήστες συμβάλλοντας στη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
απαλλαγμένου από φραγμούς για τα 
άτομα με αναπηρία.
Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και μη διάκριση 
1.3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για την εξάλειψη των ανισοτήτων, την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθώς και την πρόληψη 
κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου, σε κάθε στάδιο της 
εφαρμογής των Ταμείων που ΚΣΠ.
1.3.2 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη του 
στόχου της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να λαμβάνουν τα 
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κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη κάθε 
διάκρισης κατά την προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση πράξεων στα προγράμματα 
που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, και να δηλώνουν με σαφήνεια 
τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για 
να ληφθεί υπόψη η εν λόγω αρχή στα 
προγράμματα.
1.3.3 Η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, και ως 
εργοδοτών και ως εργαζομένων, θα 
μπορούσε να τονώσει την οικονομία της 
Ένωσης. Η απελευθέρωση του δυναμικού 
για μια τέτοια αύξηση της 
δραστηριότητας, μέσω αύξησης του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, 
είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» όσων αφορά την απασχόληση.  Ως 
εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πλήρως τα εμπόδια στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, 
ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων ενεργειών, 
την ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών 
στον τομέα Ε&Α και 
συμπεριλαμβάνοντας γυναίκες 
εργαζόμενες στην  εκπαίδευση και την 
επαγγελματική επιμόρφωση στα 
"πράσινα επαγγέλματα". Τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, εκτός από το ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ 
χρηματοδοτούν επίσης δραστηριότητες 
που προωθούν την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, συμβάλλουν 
στην επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού 
βίου και προάγουν τις δυνατότητες των 
γυναικών ως επιχειρηματιών.
1.3.4 Η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων θα 
συμβάλουν στη μέτρηση του αντίκτυπου 
της προσδοκώμενης συμβολής των 
Ταμείων του ΚΣΠ στην ισότητα των 
φύλων.



AD\908400EL.doc 103/137 PE486.190v02-00

EL

1.3.5. Τα όργανα παρακολούθησης 
θεμάτων ισότητας πρέπει να 
γνωμοδοτούν για τα προγράμματα του 
ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και ΤΣ με σκοπό να 
διασφαλίζεται η εφαρμογή όλων των 
απαιτούμενων διατάξεων. Επιπλέον, η 
συμμετοχή των φορέων ισότητας ή άλλων 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων 
συνιστάται σθεναρά προκειμένου να 
παρέχεται η απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη κατά την 
προετοιμασία, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των Ταμείων.
1.4 Προσβασιμότητα
1.4.1  Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
προσφέρονται στο κοινό και 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία του 
ΚΣΠ  πρέπει να είναι προσβάσιμα. 
Συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα στο 
δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών είναι σημαντική για τους 
σκοπούς της ένταξης μειονεκτουσών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και 
των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, που ισχύει από τις 3 Μαΐου 
2008, και τις πολιτικές της ΕΕ για την 
εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης. 
1.4.2 Είναι καίριας σημασίας να 
αντιμετωπιστούν δεόντως οι ανάγκες των 
μειονεκτουσών ομάδων προκειμένου να 
τους δοθεί η δυνατότητα να 
ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά 
εργασίας και να συμμετάσχουν πλήρως
στην κοινωνία.
1.4.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν την 
κοινωνική συνοχή, σε ισότιμη βάση με 
την οικονομική και την εδαφική συνοχή, 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» τους στόχους της. Για 
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τον σκοπό αυτό, καθιερώνεται ελάχιστο 
μερίδιο για το ΕΚΤ για κάθε κατηγορία 
περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο  84, 
παράγραφος 3.
1.5 Δημογραφία
1.5.1 Η προσαρμογή στη δημογραφική 
αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες τις 
προσεχείς δεκαετίες. Ο συνδυασμός 
μειωμένου εργαζόμενου πληθυσμού και 
μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων θα 
ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας των 
κρατών μελών και, συνεπώς, στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
1.5.2 Η δημογραφική αλλαγή γεννά νέες 
προκλήσεις. Αυτές οι δημογραφικές 
εξελίξεις πρέπει να μελετώνται και να 
αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο ιδιαιτέρως, όπου 
εμφανίζονται διαφορετικές αναπτυξιακές 
τάσεις. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να βασίζονται στα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την ανάπτυξη ειδικά 
προσαρμοσμένων στρατηγικών με σκοπό 
την αντιμετώπιση δημογραφικών 
προβλημάτων και τη δημιουργία 
ευκαιριών για την ανάπτυξη της 
«αργυρής οικονομίας».
1.5.3 Η ενίσχυση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τους ηλικιωμένους θα 
προσφέρει πλήθος οφελών στους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των νεότερων 
ατόμων με αναπηρία, τις κοινωνίες και 
τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιήσουν τα Ταμεία του ΚΣΠ για να 
αναλάβουν δράσεις με σκοπό τη 
διευκόλυνση της ένταξης όλων των 
ηλικιακών ομάδων. Η βέλτιστη 
αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων 
ανθρώπινων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω 
προσπαθειών για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, αντικατοπτρίζει ένα 
από τα άμεσα καθήκοντα των Ταμείων 
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του ΚΣΠ όσον αφορά τη συνεισφορά τους 
στη μεγιστοποίηση του δυναμικού του 
συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση, των 
ελάχιστων επιπέδων και της ποιότητας 
της εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της 
ενίσχυσης των κοινωνικών δομών 
στήριξης. Οι επενδύσεις στις υποδομές 
υγείας θα εξυπηρετούσαν επίσης τον 
στόχο ενός επαγγελματικού βίου μεγάλης 
διάρκειας και με υγεία για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης. 
1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
της δημογραφικής αλλαγής. Στις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από τη δημογραφική αλλαγή, πρέπει να 
προσδιορίσουν μέτρα με στόχο:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτίωσης των 
συνθηκών για τις οικογένειες και της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού, 
ιδιωτικού και οικογενειακού βίου· 
β) την προώθηση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και των 
οικονομικών επιδόσεων μέσω 
επενδύσεων στην εκπαίδευση και την 
έρευνα·
γ) την επικέντρωση στην επάρκεια και 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και των 
κοινωνικών δομών στήριξης και
δ) τη διασφάλιση παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης κοινωνικών υπηρεσιών και  
μακροχρόνιας περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε 
υποδομές.
1.6 Απασχόληση
1.6.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν την προώθηση 
υψηλού επιπέδου απασχόλησης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9  ΣΛΕΕ. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
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διασφαλίζουν ότι αυτό λαμβάνεται υπόψη 
κατά την προεργασία, εκτέλεση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
δράσεων στο πλαίσιο όλων των Ταμείων 
του ΚΣΠ και την ενσωμάτωση της 
απασχολησημότητας ως συνδετικής 
αρχής των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του ΤΣ.
1.6.2 Οι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές 
και άλλες αρμόδιες αρχές πρέπει να 
παρουσιάζουν τα έργα με τον μεγαλύτερο 
αντίκτυπο όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή. Τα 
Ταμεία πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιφέρειες και τις 
επιχειρήσεις που επηρεάζονται από 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης και 
μετεγκατάστασης.
1.6.3 Η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας για τους νέους στις περιφέρειες 
όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά 
ανεργίας των νέων σε σύγκριση με το 
μέσο ποσοστό της ΕΕ πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα.
1.7 Μείωση της φτώχειας και κοινωνική 
ένταξη
1.7.1 Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε 
έργα που συνδυάζουν στόχους και 
στρατηγικές απασχόλησης με σύνολες 
προσεγγίσεις για την ενεργό ένταξη όπως, 
για παράδειγμα, τα προγράμματα που 
αποσκοπούν να ενισχύσουν την 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ή που 
συμβάλλουν ειδικά στην ισότητα των 
φύλων και την ενεργό ένταξη των 
ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των φτωχών 
εργαζομένων.
1.8 Ολοκληρωμένη προσέγγιση
1.8.1 Μια ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση είναι θεμελιώδους σημασίας 
για να αντεπεξέλθουν τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες στις προκλήσεις που 
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αντιμετωπίζουν. Αυτές οι προκλήσεις 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητημάτων, των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
γήρανση του πληθυσμού και της 
δημογραφικής αλλαγής, του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού και των απαιτήσεων 
καινοτομίας, καθώς και της 
εισοδηματικής ανισότητας και του 
κοινωνικού διαχωρισμού. Η σύνθετη και 
αλληλένδετη φύση αυτών των ζητημάτων 
συνεπάγεται ότι οι λύσεις πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένες, πολυτομεακές και 
πολυδιάστατες για να επιτύχουν. 
1.8.2 Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία του 
ΚΣΠ καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό 
της δύναμης διαφόρων ταμείων της ΕΕ 
σε ολοκληρωμένες δέσμες ειδικά 
προσαρμοσμένες στις τοπικές και 
περιφερειακές ιδιαίτερες ανάγκες.
1.8.3 Στις πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, ο κοινωνικός αποκλεισμός 
μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς μόνο 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένων, 
πολυταμειακών προγραμμάτων που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
ανθρωπίνων πόρων και παράλληλα στην 
ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών. Κατά 
συνέπεια, η διασφάλιση της συνέργειας 
μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ είναι 
σημαντική.
1.8.4 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων 
τους με σκοπό τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων για την 
υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε 
κυρίαρχα εδαφικά, διαρθρωτικά και 
θεσμικά χαρακτηριστικά, όπως η 
συνδεσιμότητα της εν λόγω περιφέρειας, 
τα πρότυπα απασχόλησης και η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, 
οι δεσμοί μεταξύ πόλης-υπαίθρου, οι 
τοπικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 
διαφόρων τομέων, η πολιτιστική 
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κληρονομία, η γήρανση του πληθυσμού, 
οι δημογραφικές μεταβολές κ.λπ.
1.8.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αναλύσουν τις κυριότερες 
κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Σε απάντηση στις 
προκλήσεις αυτές, πρέπει επίσης να 
εξετάσουν ποιες είναι οι ιδιαίτερες πτυχές 
της ευημερίας των πολιτών τους που 
επιθυμούν να επηρεάσουν και να 
ενισχύσουν μέσω της πολιτικής και πώς 
πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί η 
πολιτική στο συγκεκριμένο πλαίσιο του εν 
λόγω κράτους μέλους ή περιφέρειας.
1.8.6 Για να προωθούνται ορθές πολιτικές 
που θα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις 
ιδιαίτερες περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. 
Η μέθοδος της ολοκληρωμένης εδαφικής 
επένδυσης θα πρέπει να αποτελεί το κύριο 
εργαλείο για την επίτευξη ισόρροπης 
αειφόρου ανάπτυξης, με τη δυνατότητα 
προώθησης της απασχόλησης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας, 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πτυχές του 
συγκεκριμένου πλαισίου, αλλά με 
επίκεντρο τα εξής βασικά στοιχεία:
α) αξιολόγηση της ικανότητας και των 
προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»·
β) εκτίμηση των προκλήσεων και 
εμποδίων ανάπτυξης σύμφωνα με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» της 
περιοχής, καθώς και της ικανότητάς της 
να τα αντιμετωπίσει·
γ) εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
δ) συνδυασμός μίας ή περισσότερων 
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συμπληρωματικών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους σε έναν άξονα 
προτεραιότητας ή εντός ενός 
προγράμματος·
ε) σχεδιασμός των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που είναι 
απαραίτητες για να διασφαλιστεί 
αποτελεσματική υλοποίηση της
πολιτικής·
στ) επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και εκβάσεων, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.
2. Συνέργειες και συντονισμός των 
Ταμείων του ΚΣΠ με μέσα άλλων 
πολιτικών της ΕΕ
2.1 Εισαγωγή
2.1.1 Για την επίτευξη βέλτιστων 
αποτελεσμάτων για βιώσιμη μεγέθυνση 
και ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο, είναι 
σημαντικό να συντονίζονται όλες οι 
πολιτικές και τα σχετικά μέσα της 
Ένωσης που διαδραματίζουν ρόλο στην 
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και μιας πιο ισόρροπης 
εδαφικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτό 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στη 
βελτίωση του συντονισμού μεταξύ του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και των 
εθνικών και υποεθνικών προϋπολογισμών 
των κρατών μελών για τη 
χρηματοδότηση κοινών πολιτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και στη 
βελτιωμένη κάθετη συνεργασία μεταξύ 
της ΕΕ και εθνικών και περιφερειακών 
φορέων.
2.1.2  Οι συνέργειες και ο συντονισμός 
δεν συνεπάγονται ενιαίες λύσεις για όλα 
τα προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί 
διεξοδικότερη ανάλυση του αντίκτυπου 
των πολιτικών της Ένωσης στις 
περιφέρειες και στη συνοχή αυτών των 
πολιτικών, προκειμένου να προωθηθεί η 
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δημιουργία ουσιαστικών συνεργειών και 
να εντοπισθούν και να προωθηθούν τα 
πλέον κατάλληλα μέσα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την υποστήριξη των τοπικών 
και περιφερειακών επενδύσεων.
2.1.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτικότητα 
κατά τα στάδια προγραμματισμού και 
εφαρμογής μεταξύ των παρεμβάσεων που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
και των στόχων άλλων πολιτικών της ΕΕ. 
Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
επιδιώκουν:
α) τον εντοπισμό και την αξιοποίηση 
συμπληρωματικοτήτων και συνεργειών 
μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ένωσης 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και 
κατά το στάδιο προγραμματισμού και 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής· 
β) τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
δομών και, όπου είναι αναγκαίο, τη 
δημιουργία νέων που διευκολύνουν τον 
στρατηγικό εντοπισμό προτεραιοτήτων 
για τα διάφορα μέσα, καθώς και δομών 
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο· την 
αποφυγή περιττής επανάληψης 
προσπαθειών και τον προσδιορισμό 
τομέων όπου είναι απαραίτητη πρόσθετη 
χρηματοδοτική ενίσχυση·
γ) την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων για συνδυασμό της 
στήριξης από διάφορα μέσα με στόχο την 
υποστήριξη μεμονωμένων πράξεων, και 
τη στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους 
για την εφαρμογή άλλων εθνικών μέσων 
προκειμένου να παρέχονται συνεκτικές 
και ορθολογικές ευκαιρίες 
χρηματοδότησης στους δικαιούχους.
2.2 Ορίζοντας 2020
2.2.1 Είναι καίριας σημασίας να 
ενισχυθούν οι συνέργειες και οι 
συμπληρωματικότητες μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», με σαφή κατανομή 
των τομέων παρέμβασης μεταξύ τους.
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2.2.2 Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αναπτύσσουν 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) για 
«έξυπνη εξειδίκευση» σύμφωνα με το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 
Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να 
αναπτύσσονται μέσω στενής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών τις 
οποίες αφορά άμεσα το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», αλλά και με τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών όπως 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία και 
κοινωνικοί εταίροι. Σχετικά με την 
προσβασιμότητα και ένα περιβάλλον και 
υπηρεσίες χωρίς φραγμούς, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούν τα 
άτομα με αναπηρία θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην εφαρμογή 
στρατηγικών καινοτομίας που 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των 
ηλικιωμένων όσον αφορά την προώθηση 
της ιδέας του «καθολικού σχεδιασμού» 
για όλους. Αυτές οι στρατηγικές 
καινοτομίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και προκαταρκτικές και μετέπειτα 
δράσεις σε σχέση με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020».
2.2.3 Προκαταρτικές δράσεις με στόχο 
την προετοιμασία περιφερειακών 
παραγόντων Ε&Κ για να συμμετάσχουν 
σε έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» («σκαλιά προς την αριστεία») θα 
αναπτυχθούν μέσω της ανάπτυξης 
ικανοτήτων. Η επικοινωνία και η 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων 
επαφής του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» και των διαχειριστικών αρχών των 
ταμείων του ΚΣΠ πρέπει να ενισχυθεί, 
ιδίως όσον αφορά οποιοδήποτε 
προεπιλεγμένο έργο του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» που δεν έχει 
χρηματοδοτηθεί λόγω έλλειψης πόρων.
2.2.4 Οι μετέπειτα δράσεις πρέπει να 
παρέχουν τα μέσα για την αξιοποίηση και 
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τη διάδοση των αποτελεσμάτων Ε&Κ, 
που προέρχονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020», στην αγορά και 
μπορεί να περιλαμβάνουν: πιλοτικές 
μονάδες και χώρους επίδειξης, 
χρηματοδότηση για την απόδειξη της 
ορθότητας της ιδέας και χρηματοδότηση 
στα αρχικά στάδια, διευκολύνσεις
επώασης, εφαρμοσμένη έρευνα, ειδικές 
βιομηχανικές ικανότητες και ικανότητες 
μεταφοράς τεχνολογίας και στήριξη 
συνεργατικών σχηματισμών.
2.2.5 Πρέπει να παρέχεται κοινή στήριξη 
στις εθνικές και περιφερειακές αρχές για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στρατηγικών καινοτομίας αυτού του 
είδους, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: 
υποστήριξη για τον εντοπισμό ευκαιριών 
κοινής χρηματοδότησης υποδομών Ε&Κ 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προώθηση 
της διεθνούς συνεργασίας, μεθοδολογική 
υποστήριξη μέσω αξιολογήσεων από 
ομότιμους, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
και κατάρτιση μεταξύ των περιφερειών.
2.2.6 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να εξετάσουν τα ακόλουθα 
πρόσθετα μέτρα που έχουν ως στόχο την 
απελευθέρωση του δυναμικού τους για 
αριστεία και καινοτομία, κατά τρόπο που 
είναι συμπληρωματικός και δημιουργεί 
συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 
2020»:
α) σύνδεση νεοεμφανιζόμενων κέντρων 
αριστείας και καινοτόμων περιοχών σε 
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη με 
ηγετικούς εταίρους σε άλλες περιοχές 
στην Ευρώπη·
β) δημιουργία δεσμών με καινοτόμες 
ομάδες και αναγνώρισης της αριστείας σε 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·
γ) δημιουργία «εδρών ΕΧΕ» για να 
προσελκυστούν εξέχοντες 
πανεπιστημιακοί και
δ) υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνή 
δίκτυα για ερευνητές και νεωτεριστές.



AD\908400EL.doc 113/137 PE486.190v02-00

EL

2.3 Πρόγραμμα LIFE
2.3.1 Οι συνέργειες με μέσα πολιτικής της 
Ένωσης (και χρηματοδοτικά και μη 
χρηματοδοτικά μέσα) που υπηρετούν 
τους στόχους του μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας 
των πόρων πρέπει να αξιοποιούνται όπου 
είναι δυνατόν.
2.3.2 Καθώς τα προγράμματα θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης μεγέθυνσης μέσω ισχυρότερης 
θεματικής εστίασης και ενίσχυσης της 
αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, οι 
συνέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.3.1 είναι εγγενείς στο 
κανονιστικό πλαίσιο των Ταμείων του 
ΚΣΠ.
2.3.3 Πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες 
με το πρόγραμμα LIFE, συγκεκριμένα με 
ολοκληρωμένα έργα στους τομείς της 
φύσης (όπως οι υπηρεσίες 
οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα), 
των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, 
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή. Ο συντονισμός με το LIFE 
πρέπει να διασφαλίζεται μέσω 
υποστήριξης έργων συμπληρωματικής 
φύσης, καθώς και μέσω της προώθησης 
της χρήσης λύσεων, μεθόδων και 
προσεγγίσεων που έχουν επικυρωθεί από 
το εν λόγω πρόγραμμα.
2.3.4 Η χρησιμοποίηση εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
εκτιμήσεων επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα (ΕΕΒ), στρατηγικών 
περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και 
άλλων σχετικών μέσων, που ασχολούνται 
συγκεκριμένα με την ποιότητα και τη 
διεύρυνση του περιβάλλοντος και των 
υπηρεσιών χωρίς φραγμούς, πρέπει να 
προωθείται προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη η απώλεια της βιοποικιλότητας 
και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στον χωροταξικό σχεδιασμό
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(συμπεριλαμβανομένων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών) και 
στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.
2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες 
και την υιοθέτηση τεχνολογικών 
καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας πιο 
πράσινης οικονομίας.
2.3.6 Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί 
προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών 
των δράσεων, και πρέπει να ενισχύει τις 
δυνατότητες και να αναπτύσσει 
δεξιότητες και στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και στους εταίρους.
2.3.7 Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις δεν γνωρίζουν διοικητικά 
όρια, η διασυνοριακή, διαπεριφερειακή 
και διακρατική συνεργασία μεταξύ 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών σχετικά με την 
προστασία της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών πόρων στις διάφορες περιοχές 
είναι ύψιστης σημασίας. Η βελτίωση της 
χρήσης των δυνατοτήτων της εδαφικής 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών και ορθών 
πρακτικών θα μπορούσε να συνεισφέρει 
σημαντικά στην επίτευξη στόχων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και το 
κλίμα.
2.3.8 Επιπλέον, η χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
πρέπει να συντονίζεται με τη στήριξη που 
παρέχεται από το πρόγραμμα 
«NER 300», το οποίο χρησιμοποιεί έσοδα 
από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων 
εκπομπών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών.
2.4 Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή 
και την καινοτομία (PSCI)
2.4.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
του ΚΣΠ και του προγράμματος της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία (PSCI) πρέπει 
να αυξηθούν· στόχος του εν λόγω 
προγράμματος είναι να συμβάλλει στην 
υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», των πρωταρχικών στόχων της, 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της, 
των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών της και της πρωτοβουλίας 
«Ευκαιρίες για τους νέους», με την 
παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την 
προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης 
απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη 
διασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς 
κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας, τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη 
βελτίωση της κατάστασης των νέων όσον 
αφορά την απασχόληση και την 
εκπαίδευση.
2.4.2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, διασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων 
και του PSCI είναι σύμφωνες και 
συμπληρωματικές με άλλες δράσεις της 
Ένωσης σε τομείς όπως ο κοινωνικός 
διάλογος, η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι ίσες ευκαιρίες, η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, 
τα δικαιώματα και η ευημερία των 
παιδιών, η πολιτική για τη νεολαία, η 
μεταναστευτική πολιτική, η έρευνα και 
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η 
υγεία, οι συνθήκες εργασίας, η διεύρυνση 
και οι εξωτερικές σχέσεις και η γενική 
οικονομική πολιτική.
2.4.3 Σε παραμεθόριες περιοχές οι 
διασυνοριακές συνεργασίες EURES 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την ανάπτυξη μιας πραγματικής 
ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ως εκ 
τούτου, οι διασυνοριακές συνεργασίες 
EURES θα πρέπει να συνεχίσουν να 
υποστηρίζονται μέσω των οριζόντιων 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, οι οποίες 
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θα μπορούσαν να συμπληρωθούν από 
εθνικούς πόρους ή από το ΕΚΤ.
2.4.4 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συντονίζουν αντίστοιχες δράσεις στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, με 
δράσεις του άξονα μικροχρηματοδότησης 
και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του 
PSCI, που στοχεύουν στην αύξηση της 
πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση και 
της διαθεσιμότητας της 
μικροχρηματοδότησης σε ανθρώπους που 
έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν τη 
δουλειά τους, ή δυσκολεύονται να 
εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά 
εργασίας, καθώς και σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας,.
2.4.5 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ένας «άξονας 
πρωτοβουλιών νέων» στο πλαίσιο του 
PSCI υποστηρίζει δράσεις που 
απευθύνονται σε νέους κάτω των 25 
ετών, περιλαμβανομένων δράσεων που 
αποσκοπούν στην πρόληψη του 
φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, ιδίως μέσω της 
επανένταξης στην εκπαίδευση, στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
την αγορά εργασίας προκειμένου να 
συνδεθούν στενότερα οι κόσμοι της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, στη στήριξη για την 
απόκτηση της πρώτης εργασιακής 
εμπειρίας και την κατάρτιση κατά την 
απασχόληση προκειμένου να δίνεται η 
δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να 
αποκτούν και τις σχετικές δεξιότητες και 
εργασιακή εμπειρία και να συμμετέχουν 
σε ποιοτικές περιόδους πρακτικής 
άσκησης και μαθητείας, καθώς και στη 
στήριξη της πρόσβασής τους στην αγορά 
εργασίας. Προκειμένου να ενισχυθούν
αυτές οι δράσεις, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να ορίσουν 
αντίστοιχες δράσεις στα προγράμματα 
που καλύπτονται από τα Ταμεία του 
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ΚΣΠ.
2.5 «ERASMUS για όλους»
2.5.1 Οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων 
του ΚΣΠ και του προγράμματος 
«Erasmus για όλους» πρέπει να αυξηθούν 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος των επενδύσεων στους 
ανθρώπους. Αυτές οι επενδύσεις θα 
επιφέρουν καίρια οφέλη και στα άτομα 
και στην κοινωνία συνολικά 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την 
ευημερία. Το πρόγραμμα «Erasmus για 
όλους» υποστηρίζει μόνο διακρατικά 
έργα, ενώ η πολιτική συνοχής έχει πιο 
έντονη περιφερειακή διάσταση. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται να 
δοκιμάζουν μέσα και μεθόδους που 
προκύπτουν από τη διακρατική 
συνεργασία μέσω του «Erasmus για 
όλους» και, στη συνέχεια, να τα 
εφαρμόζουν στην επικράτειά τους μέσω 
των Ταμείων του ΚΣΠ.
2.5.2 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Erasmus για όλους» μέσω σαφούς 
διάκρισης στα είδη επενδύσεων και τις 
ομάδες-στόχους που υποστηρίζονται, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους 
ευάλωτους ανθρώπους. Η στήριξη του 
«Erasmus για όλους» θα επικεντρωθεί 
στη διακρατική μαθησιακή κινητικότητα 
των μαθητών, των νέων και του 
προσωπικού, σε στρατηγικές συμπράξεις 
μεταξύ οργανώσεων, ενδιαφερόμενων 
μερών και ιδρυμάτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και σε δράσεις που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή πολιτικής. Οι πρωταρχικοί 
στόχοι επενδυτικών προτεραιοτήτων για 
την πολιτική συνοχής θα είναι: 
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση 
και κινητικότητα ενήλικων 
εκπαιδευόμενων.
2.5.3 Περαιτέρω, ενισχυμένα 
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αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσω της 
προώθησης της συμπληρωματικότητας 
της χρηματοδότησης για την 
κινητικότητα και της χρηματοδότησης 
δραστηριοτήτων οι οποίες 
ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές και 
καινοτόμα έργα που προσδιορίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους». Οι 
εθνικοί οργανισμοί, που συστήθηκαν στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 
μπορούν να συμβάλλουν να επιτευχθεί 
αυτός ο συντονισμός.
2.6 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» + διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ), 
δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
2.6.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα και η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF) πρέπει να 
σχεδιαστούν σε στενή συνεργασία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
προβλέπονται βέλτιστες συνδέσεις μεταξύ 
των διαφόρων ειδών υποδομών (στις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες) σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο και σε όλη την 
Ένωση. Πρέπει να διασφαλιστεί μέγιστη 
μόχλευση των πόρων για έργα με 
ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση 
ενιαίας αγοράς, ιδίως σε μεταφορικά, 
ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα 
προτεραιότητας.
2.6.2 Ακριβώς όπως οι εθνικές υποδομές 
πρέπει να σχεδιάζονται με μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα, και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων 
της Ένωσης και αναπτύσσοντας 
συνδέσεις μεταξύ των περιφερειών ενός 
κράτους μέλους, τα σχέδια πρέπει να 
βασίζονται στην πραγματική και την 
προβλεπόμενη ζήτηση μεταφορών και να 
εντοπίζουν τις ελλείπουσες συνδέσεις και 
τα σημεία συμφόρησης. Οι επενδύσεις 
στην περιφερειακή συνδεσιμότητα στο 
συνολικό δίκτυο και στο βασικό 
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διευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών στον 
τομέα των μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι οι αστικές και οι 
αγροτικές περιοχές ωφελούνται από τις 
δυνατότητες που δημιουργούν τα μεγάλα 
δίκτυα.
2.6.3 Η ιεράρχηση των επενδύσεων με 
αντίκτυπο που εκτείνεται πέρα από ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να 
συντονίζεται με τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-
Μ, ούτως ώστε οι επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής σε υποδομές μεταφορών 
να είναι απολύτως σύμφωνες με τις 
κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ, 
που ορίζουν τις προτεραιότητες της 
Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων: της 
προσβασιμότητας για ηλικιωμένους, 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα και 
επιβάτες με αναπηρία, της αντιμετώπισης 
της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, 
της μελλοντικής ανάπτυξης ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
έννοιας των πολυτροπικών διαδρόμων.
2.6.4 Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για 
τις μεταφορές περιγράφει το όραμα για 
ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό ως 
προς τη χρήση των πόρων σύστημα 
μεταφορών, υπογραμμίζοντας ότι 
απαιτείται σημαντική μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου στον τομέα των 
μεταφορών. Για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
αυτό σημαίνει επικέντρωση σε βιώσιμες 
μορφές μεταφορών και επενδύσεις σε 
τομείς που προσφέρουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 
για παράδειγμα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. 
Αφού προσδιοριστούν, οι επενδύσεις 
πρέπει να ιεραρχούνται ανάλογα με τη 
συμβολή τους στην κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου και τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
χώρο μεταφορών.
2.6.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εστιάζουν τις επενδύσεις τους 
στην κατασκευή νέων υποδομών και την 



PE486.190v02-00 120/137 AD\908400EL.doc

EL

ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικών αναβαθμίσεων.
2.6.6 Όσον αφορά τις θαλάσσιες 
μεταφορές, πρέπει να αναπτυχθούν 
λιμένες ως αποτελεσματικά σημεία 
εισόδου και εξόδου μέσω πλήρους 
ενσωμάτωσής τους στις χερσαίες 
υποδομές. Πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν την 
πρόσβαση σε λιμένες και τις συνδέσεις με 
την ενδοχώρα. Η ανάπτυξη εσωτερικών 
πλωτών οδών πρέπει να ενισχύει τη 
συνεισφορά τους σε βιώσιμα ευρωπαϊκά 
δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών.
2.6.7 Ειδικότερα, πρέπει να επιδιώκεται η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
επενδύσεων σε υποδομές από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, και από τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF), η οποία είναι μια διευκόλυνση 
απευθείας διαχείρισης με ανταγωνιστική 
επιλογή σχεδίων. Η CEF θα 
χρηματοδοτεί έργα στο βασικό δίκτυο (τα 
σημαντικότερα από στρατηγικής άποψης 
τμήματα του συνολικού δικτύου) που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και φαίνονται να είναι 
τα πιο περίπλοκα αναφορικά με το ΔΕΔ-
Μ από άποψης υλοποίησης: 
διασυνοριακοί ελλείποντες κρίκοι, κύρια 
σημεία συμφόρησης και πολυτροπικοί 
κόμβοι. Το Ταμείο Συνοχής θα 
επικεντρωθεί σε έργα με υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την 
εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στα 
δίκτυα μεταφορών υποστηρίζοντας 
υποδομές των ΔΕΔ-Μ, και για το βασικό 
και για το συνολικό δίκτυο. 
2.6.8 Τα Ταμεία του ΚΣΠ θα παράσχουν 
επίσης τις τοπικές και περιφερειακές 
υποδομές και τις συνδέσεις τους με τα 
δίκτυα προτεραιότητας της Ένωσης 
στους τομείς της ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών.
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2.6.8 Η διευκόλυνση CEF είναι 
συμπληρωματική στο Ταμείο Συνοχής 
και τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης 
όσον αφορά τις υποδομές, προκειμένου 
να δημιουργηθεί μέγιστη προστιθέμενη 
αξία για μια λειτουργική, ολοκληρωμένη 
ενιαία αγορά και για κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή.
2.7 Μέσο προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ), ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
2.7.1 Πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση των 
συνεργειών μεταξύ εξωτερικών μέσων 
και της πολιτικής συνοχής, με σκοπό να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα ως προς 
την επίτευξη πολλαπλών στόχων 
πολιτικής της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 
πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες αναφορικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας και το 
ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης.
2.7.2 Καθώς προφέρουν βαθύτερη 
εδαφική ολοκλήρωση, οι συνέργειες 
μεταξύ δραστηριοτήτων εδαφικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και των ευρωπαϊκών μέσων 
γειτονίας πρέπει να αξιοποιηθούν. Οι 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης 
συμπληρωματικοτήτων μεταξύ αυτών 
των μέσων εντοπίζονται σε 
δραστηριότητες διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες συνδέονται με τους 
νεοσύστατους Ευρωπαϊκούς Ομίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ιδίως των κεντρικών 
οργανώσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στα Ταμεία, να συντονίζουν και να 
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ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.
3. Μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων του ΚΣΠ
3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ δημιουργούν 
συνέργειες και ότι ο εξορθολογισμός 
οδηγεί σε μείωση του διοικητικού 
κόστους και της επιβάρυνσης σε τοπικό 
επίπεδο.
3.2 Τα υπουργεία και οι διαχειριστικές 
αρχές που είναι υπεύθυνα για την 
εφαρμογή των Ταμείων του ΚΣΠ πρέπει 
να συνεργάζονται στενά κατά την 
προετοιμασία, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Ειδικότερα, πρέπει:
a) να προσδιορίζουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
συνδυαστούν και να δράσουν 
συμπληρωματικά για την επίτευξη των 
θεματικών στόχων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό·
β) να προωθούν τη συνεργασία των 
διαχειριστικών αρχών που είναι αρμόδιες 
για κάποιο από τα Ταμεία του ΚΣΠ με 
άλλες διαχειριστικές αρχές και σχετικά 
υπουργεία κατά την ανάπτυξη 
συστημάτων στήριξης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται συνέργειες και να 
αποφεύγονται αλληλεπικαλύψεις·
γ) να συστήνουν μικτές επιτροπές 
παρακολούθησης για προγράμματα που 
εφαρμόζουν τα Ταμεία να συστήνουν 
μικτές επιτροπές παρακολούθησης για 
προγράμματα που εφαρμόζουν τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, και να αναπτύσσουν άλλες 
ρυθμίσεις επιμερισμένης διαχείρισης και 
ελέγχου με στόχο τη διευκόλυνση του 
συντονισμού μεταξύ των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση των Ταμείων 
του ΚΣΠ·
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δ) να προσφέρουν κοινές λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
αιτούντες και δικαιούχους και 
«μονοαπευθυντικές θυρίδες» για την 
παροχή συμβουλών σχετικά με τις 
δυνατότητες υποστήριξης που 
διατίθενται μέσω κάθε Ταμείου του 
ΚΣΠ·.
ε) να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
αυτών των ταμείων σε ΜΜΕ·
3.3 Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα 
ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
Ταμείων του ΚΣΠ, και της προόδου που 
σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των 
εταίρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.
4. Προτεραιότητες εδαφικής συνεργασίας 
(διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής)
4.1 Η συνεργασία που καταργεί 
διοικητικά όρια και επιχειρεί να υπερβεί 
τα φυσικά σύνορα παρουσιάζει μεγάλες 
δυνατότητες όσον αφορά την 
περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη συνοχή. Η 
συνεργασία που βασίζεται σε μια κοινή 
ανάγκη σε ένα κοινό έδαφος είναι συχνά η 
πλέον αποτελεσματική συνεργασία.
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία 
προκύπτει από την κατανόηση του 
γεγονότος ότι πολλές προκλήσεις 
ξεπερνούν τα διοικητικά σύνορα. Μια 
αποτελεσματική αντίδραση απαιτεί την 
ανάληψη κοινής, συνεργατικής δράσης 
και την ανταλλαγή γνώσεων στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.
4.3 Επιπλέον, οι εγγενείς δυνατότητες των 
παραμεθόριων περιοχών δύναται να 
αξιοποιηθούν μέσω τοπικά 
προσανατολισμένων υποστηρικτικών 
μέτρων.
4.4 Οι δύο υπάρχουσες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
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προετοίμασαν το έδαφος για να 
οργανωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
κοινές δράσεις στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο. Οι στρατηγικές αύξησαν την 
κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν 
μπορούν να επιλυθούν από ένα μόνο 
κράτος μέλος, όπως, για παράδειγμα, ο 
καθαρισμός της Βαλτικής Θάλασσας ή 
του Δούναβη. Οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και άλλες μορφές εδαφικής 
συνεργασίας μπορεί να υποστηριχθούν 
και από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ, και οι 
συγκεκριμένοι όροι για την παροχή 
στήριξης προς μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές πρέπει να περιγράφονται στα 
προγράμματα.
4.5 Η πτυχή της υπέρβασης των 
εμποδίων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στον προγραμματισμό των Ταμείων του 
ΚΣΠ – οι στόχοι των υφιστάμενων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην 
ανάλυση των αναγκών και τον καθορισμό 
των στόχων των αντίστοιχων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων από το 
στάδιο του σχεδιασμού και μετά. Αυτές οι 
στρατηγικές δεν πρόκειται να 
εκπληρώσουν τον σκοπό τους εάν οι 
στόχοι των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό των 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 
στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες και 
κράτη μέλη. 
4.6 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
μπορούν, κατά τον τρόπο αυτόν, να 
προωθούν τη συνεργασία, καθώς και να 
δοκιμάζουν, να εφαρμόζουν πιλοτικά και 
να εισάγουν νέες λύσεις, διασφαλίζοντας 
ότι η συνεργασία είναι οργανωμένη κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να υποστηρίζει 
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ευρύτερους στόχους πολιτικής. Όπου 
είναι απαραίτητο, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η εδαφική συνεργασία 
προκειμένου να έρχονται σε επαφή φορείς 
χάραξης πολιτικής από διαφορετικές 
πλευρές των συνόρων και να εργάζονται 
για την επίλυση κοινών προβλημάτων.
4.7 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αντιλαμβάνονται τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
πρωτίστως ως χρήσιμα εργαλεία για την 
υπέρβαση εμποδίων στη συνεργασία, κάτι 
που με τη σειρά του θα στηρίξει στόχους 
εθνικής και περιφερειακής πολιτικής με 
αντίκτυπο που υπερβαίνει την περιοχή 
στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

Τροπολογία 213

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πλαίσιο επιδόσεων συνίσταται σε 
ορόσημα που καθορίζονται για κάθε 
προτεραιότητα για τα έτη 2016 και 2018 
και τους στόχους που έχουν καθοριστεί για 
το 2022. Τα ορόσημα και οι στόχοι 
παρουσιάζονται σύμφωνα με το 
μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 1.

1. Το πλαίσιο επιδόσεων συνίσταται σε 
ορόσημα που καθορίζονται για κάθε 
προτεραιότητα για δύο ορισμένα έτη της 
περιόδου προγραμματισμού που 
προηγούνται των ετών της επανεξέτασης 
των επιδόσεων και τα οποία πρόκειται να 
συμφωνηθούν αμοιβαία από το κράτος 
μέλος και την Επιτροπή, και για τους 
στόχους που έχουν καθοριστεί για το 2022. 
Τα ορόσημα και οι στόχοι παρουσιάζονται 
σύμφωνα με το μορφότυπο που ορίζεται 
στον πίνακα 1.

Τροπολογία 214

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ορόσημα είναι οι ενδιάμεσοι στόχοι 
για την επίτευξη του ειδικού στόχου μιας 

2. Τα ορόσημα είναι οι ενδιάμεσοι στόχοι 
για την επίτευξη του ειδικού στόχου μιας 
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προτεραιότητας, που εκφράζουν την
επιδιωκόμενη πρόοδο προς την επίτευξη 
των στόχων που έχουν καθοριστεί για το 
τέλος της περιόδου. Τα ορόσημα που 
καθορίζονται για το 2016 περιλαμβάνουν 
χρηματοοικονομικούς δείκτες και δείκτες 
εκροών. Τα ορόσημα που καθορίζονται για 
το 2018 περιλαμβάνουν 
χρηματοοικονομικούς δείκτες, δείκτες 
εκροών και, κατά περίπτωση, δείκτες 
αποτελεσμάτων. Μπορεί επίσης να 
καθοριστούν ορόσημα για τα βασικά 
στάδια εφαρμογής.

προτεραιότητας, που εκφράζουν την 
επιδιωκόμενη πρόοδο προς την επίτευξη 
των στόχων που έχουν καθοριστεί για το 
τέλος της περιόδου. Τα ορόσημα που 
καθορίζονται για το έτος που προηγείται 
του έτους της πρώτης επανεξέτασης των 
επιδόσεων περιλαμβάνουν 
χρηματοοικονομικούς δείκτες και δείκτες 
εκροών. Τα ορόσημα που καθορίζονται για 
το έτος που προηγείται του έτους της 
δεύτερης επανεξέτασης των επιδόσεων
περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικούς 
δείκτες και δείκτες εκροών. Μπορεί επίσης 
να καθοριστούν ορόσημα για τα βασικά 
στάδια εφαρμογής.

Τροπολογία 215

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- φιλόδοξα αλλά και ρεαλιστικά όσον 
αφορά ιδιαίτερες συνθήκες στο κράτος 
μέλος, τη φύση των παρεμβάσεων και 
τους πόρους που έχουν δεσμευτεί για την 
εν λόγω προτεραιότητα·

Τροπολογία 216

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. Τα ορόσημα και οι στόχοι μπορούν 
να μεταβληθούν κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26.

Τροπολογία 217

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 8 – σημείο 8.1 – στήλη 3 –
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περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα 
οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία·

- εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα 
οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από 
κοινότητες περιθωριοποιημένων ομάδων·

Τροπολογία 218

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 8 – σημείο 8.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 
δημιουργήσει δίκτυα με εργοδότες και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

- Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 
δημιουργήσει δίκτυα με εργοδότες και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, που τέμνουν 
επίσης τους τομείς.

Τροπολογία 219

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Δραστηριότητες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

Τροπολογία 220

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Παροχή συμβουλών και προετοιμασία 
έναρξης νέων επιχειρήσεων·

Τροπολογία 221

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 8 – σημείο 8.3 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα 
οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία·

- εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την 
αγορά εργασίας σε πρόωρο στάδιο, τα 
οποία να απευθύνονται σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από 
κοινότητες περιθωριοποιημένων ομάδων·

Τροπολογία 222

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 8 – σημείο 8.4 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ένα κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για 
την προώθηση της ενεργού γήρανσης και 
τον περιορισμό των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων.

- ένα κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για 
την προώθηση της ενεργού γήρανσης.

Τροπολογία 223

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 9 – σημείο 9.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές 
ανάγκες ομάδων που διατρέχουν 
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αυξημένο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου, επίσης μέσω της πρόληψης 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
με πρόσβαση σε ποιοτικά, ποικίλα 
προγράμματα προσχολικής ανάπτυξης, 
πρωτοβουλίες μάθησης κατ’ οίκον και 
στο πλαίσιο της κοινότητας και δωρεάν 
υπηρεσίες παιδικής μέριμνας·

Τροπολογία 224

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 9 – σημείο 9.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά και 
συντονίζει όλους τους τομείς πολιτικής και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ΠΕΣ.

- έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά και 
συντονίζει όλους τους τομείς πολιτικής και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού, 
καλλιτεχνικού και αθλητικού τομέα, που 
είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ΠΕΣ.

Τροπολογία 225

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 9 – σημείο 9.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων·

- αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο ευάλωτες 
ομάδες.

Τροπολογία 226

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 9 – σημείο 9.3 α (νέο)



PE486.190v02-00 130/137 AD\908400EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θεματικοί 
στόχοι

Εκ των προτέρων όροι Κριτήρια συμμόρφωσης

Τροπολογία

Θεματικοί 
στόχοι

Εκ των προτέρων όροι Κριτήρια συμμόρφωσης

9.3α Επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση – Η ύπαρξη 
εθνικών ή 
περιφερειακών 
στρατηγικών για μια 
σύγχρονη επαγγελματική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση.

- Αναγνώριση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μέσου 
για την αειφόρο ανάπτυξη και την χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·
- Μέτρα βελτίωσης της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της αρχικής και 
συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης·
- Μέτρα για την προώθηση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Τροπολογία 227

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- είναι σύμφωνο με τον εθνικό στόχο για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως ορίζεται 
στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων), ο 
οποίος περιλαμβάνει την διεύρυνση των 
ευκαιριών απασχόλησης για τις 
μειονεκτούσες ομάδες·

- περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις και 
μέτρα δημόσιας πολιτικής που έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν προς την
επίτευξη του εθνικού στόχου για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως ορίζεται 
στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
και στις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις), ο 
οποίος περιλαμβάνει την διεύρυνση των 
ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης για τις 
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μειονεκτούσες ομάδες·

Τροπολογία 228

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αποδεικνύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό της ενεργητικής ένταξης·

- αποδεικνύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν σε 
όλα τα στάδια (προγραμματισμός, 
εφαρμογή και αξιολόγηση) των εθνικών 
στρατηγικών κατά της φτώχειας και σε 
όλες τις στρατηγικές ενεργητικής ένταξης·

Τροπολογία 229

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 
παιδικής φτώχειας και την προώθηση 
της ευημερίας των παιδιών.

Τροπολογία 230

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 10 – σημείο10.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς στόχους 
για την ένταξη των Ρομ ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσμα με τον γενικό 
πληθυσμό. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να 
καλύπτουν, τουλάχιστον, τους τέσσερις 
στόχους της ΕΕ για την ένταξη των Ρομ
που αφορούν στην πρόσβαση στην 

- καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς στόχους 
για την ένταξη των Ρομά ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσμα με τον γενικό 
πληθυσμό. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να 
καλύπτουν, τουλάχιστον, τους τέσσερις 
στόχους της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά
που αφορούν στην πρόσβαση στην 
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εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην 
υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση·

εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην 
υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση
και που αντικατοπτρίζονται στα μέτρα 
δημόσιας πολιτικής·

Τροπολογία 231

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- είναι συνεπής προς εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων·

- είναι συνεπής προς εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και τις εθνικές 
κοινωνικές εκθέσεις·

Τροπολογία 232

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 10 – σημείο 10.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- περιέχει σύστημα παρακολούθησης και 
επανεξέτασης.

- περιέχει σύστημα παρακολούθησης και 
επανεξέτασης με επαρκείς πόρους του 
προϋπολογισμού·

Τροπολογία 233

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο10 – σημείο 10.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- διασφαλίζει ότι η κοινότητα και η 
κοινωνία των πολιτών καθώς και οι 
προοπτικές των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών περιλαμβάνονται στον 
σχεδιασμό, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
πολιτικών και των προγραμμάτων.
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Τροπολογία 234

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 11 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
και προώθηση της δημιουργίας 
δεξιοτήτων για τους εμπλεκομένους

(αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 11) (αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 11)

Τροπολογία 235

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται 
στρατηγική για την ενίσχυση της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας των 
κρατών μελών. Η εν λόγω στρατηγική 
περιλαμβάνει:

- Έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται 
στρατηγική για την ενίσχυση της
περιφερειακής και τοπικής διοικητικής 
αποτελεσματικότητας των κρατών μελών. 
Η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει:

Τροπολογία 236

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- απασχόληση ατόμων από κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων στον 
δημόσιο τομέα·

Τροπολογία 237

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στρατηγικές της αποτελεσματικότητας 
της αρχής εταιρικής σχέσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
χρηματοδοτικής τακτικής με σκοπό την 
επαρκή οικοδόμηση ικανοτήτων των 
εταίρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, στοιχεία α),  β)  και γ)· 

Τροπολογία 238

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 1 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 
της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής.

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση1
και την εργασία και της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής και 
άλλων διεθνών δεσμεύσεων για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως η 
Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (άρθρο 5).

Τροπολογία 239

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 1 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στρατηγικής για την κατάρτιση και την 
ενημέρωση του προσωπικού που 
ασχολείται με τη διαχείριση των 
κονδυλίων·

- καθορισμό μονάδας για την ισότητα με 
επαρκείς ικανότητες και εξουσίες ώστε 
να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες και 
στρατηγική για την κατάρτιση και τη 
διάδοση πληροφοριών για το προσωπικό 
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που συμμετέχει στην εκτέλεση των 
κονδυλίων·

Τροπολογία 240

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 1 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ρυθμίσεις για τη συλλογή αναλυτικών 
στοιχείων για τους Ρομά, τα άτομα με 
αναπηρία, τις γυναίκες και τους νέους και 
τους ηλικιωμένους, και χρήση τους κατά 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση·

Τροπολογία 241

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ύπαρξη στρατηγικής για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και μηχανισμού 
που διασφαλίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της

Η ύπαρξη στρατηγικής για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και μηχανισμού 
που διασφαλίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της μέσω ειδικών δράσεων για 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου.

Τροπολογία 242

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 3 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- της εφαρμογής μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της σύμβασης των ΗΕ για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη 
των εμποδίων και των φραγμών όσον 
αφορά την πρόσβαση των ατόμων με 

- της εφαρμογής μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της σύμβασης των ΗΕ για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη 
των εμποδίων και των φραγμών όσον 
αφορά την πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία σε όλους τους τομείς 
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αναπηρία· συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, 
των υπηρεσιών και των αγαθών·

Τροπολογία 243

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 3 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή 
και επίβλεψη της σύμβασης των ΗΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της σύμβασης·

- θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή 
και επίβλεψη της σύμβασης των ΗΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της σύμβασης
και για τη συμμετοχή των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων 
με αναπηρία στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων·

Τροπολογία 244

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 3 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων ατόμων με αναπηρία στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των εν λόγω 
ρυθμίσεων·
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