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Τροπολογία 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης 
Ιουνίου 2010, το οποίο ενέκρινε τη 
στρατηγική της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», η Ένωση και τα κράτη μέλη 
οφείλουν να υποστηρίζουν την έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, προωθώντας την αρμονική 
ανάπτυξη της Ένωσης και μειώνοντας 
τις περιφερειακές ανισότητες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 91
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 92
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
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 τις 
βέλτιστες πρακτικές. 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. Κατά συνέπεια, οι 
εταίροι πρέπει να εκπροσωπούν τα 
διαφορετικά εδαφικά επίπεδα σύμφωνα 
με τη θεσμική διάρθρωση των κρατών 
μελών. Οι εταίροι πρέπει να επιλέγουν και 
να διορίζουν τα μέλη τα οποία τους 
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εκπροσωπούν στην επιτροπή 
παρακολούθησης. 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.

Or. en

Τροπολογία 93
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
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, 
έπειτα από διαβουλεύσεις με τους 
ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
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υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

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.

Or. fr

Τροπολογία 94
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
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 υποχρεωθεί να
εκδώσει 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.
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συνεπή.

Or. de

Τροπολογία 95
Elisabeth Schroedter

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 τη 
στρατηγική ισότητας των φύλων της 
ΕΕ1, το σύμφωνο ισότητας των φύλων2

και τις εκτελεστικές πράξεις και 
περαιτέρω πολιτικές για την εφαρμογή 
του άρθρου 8 της Συνθήκης σε επίπεδο 
ΕΕ καθώς και σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκεύματος 
ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, και αναπηρίας, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία η οποία ισχύει από τις 3 Μαΐου 
2008 και τις πολιτικές της ΕΕ για την 
εφαρμογή της Σύμβασης των ΗΕ.

1 COM(2010)0491.
2Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα 
των φύλων (2011-2020) το οποίο 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 
Μαρτίου 2011.

Or. en



PE489.560v01-00 8/229 AM\903982EL.doc

EL

Τροπολογία 96
Ramona Nicole Mănescu

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 
καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνότητας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο άρθρο 10 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 21 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 97
Marian Harkin

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 
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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 
ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 98
Kinga Göncz

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. 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 ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 

(13) Το ακριβές πεδίο εφαρμογής καθενός 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ θα διευκρινιστεί 
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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.

στους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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) Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο 
θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
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.

Or. en
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Τροπολογία 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει τους 
βασικούς τομείς υποστήριξης, τις 
προκλήσεις της εδαφικής ανάπτυξης που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, τους στόχους 
πολιτικής, τις προτεραιότητες για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας, τους 
μηχανισμούς συντονισμού και τους 
μηχανισμούς για τη συνοχή και τη 
συνέπεια με τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και της Ένωσης.

(15) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει τους 
βασικούς τομείς υποστήριξης, τις 
προκλήσεις της εδαφικής ανάπτυξης που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, τους στόχους 
πολιτικής, τις προτεραιότητες για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας, τους 
μηχανισμούς συντονισμού και τους 
μηχανισμούς για τη συνοχή και τη 
συνέπεια με τον στόχο των κρατών μελών 
και της Ένωσης για επίτευξη κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 102
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου που 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 καθώς και να θεσπιστούν 
διατάξεις με στόχο να διασφαλιστεί 
αφενός η πρόσβαση στα κονδύλια 
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ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και αφετέρου η 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή 
των κονδυλίων των ταμείων του ΚΣΠ.

Or. es

Τροπολογία 103
Elisabeth Schroedter

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) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του, ιδίως με εκείνους που 
ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, και 
σε συνεννόηση με την Επιτροπή, μια 
σύμβαση εταιρικής σχέσης. Με τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης θα πρέπει να 
επιλέγονται και να εντάσσονται 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.

Or. en

Τροπολογία 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του και σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή, μια σύμβαση εταιρικής σχέσης. 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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. 
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.

(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. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι υπάρχει το αναγκαίο 
πλαίσιο όρων για την αποτελεσματική 
χρήση της υποστήριξης της Ένωσης, το 
οποίο θα εκτιμηθεί από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 106
Sergio Gutiérrez Prieto
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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. 
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.

(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. 
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 το κράτος μέλος δεν 
εργάζεται με στόχο την εκπλήρωσή τους 
παρά τις συστάσεις της Επιτροπής, η 
τελευταία θα έχει την εξουσία να 
αναστείλει τις πληρωμές για το 
πρόγραμμα. 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.

Or. es

Τροπολογία 107
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17



AM\903982EL.doc 15/229 PE489.560v01-00

EL

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. 
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.

(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.
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. Οι εκ των προτέρων όροι 
πρέπει να καθορίζονται με την πλήρη 
συμμετοχή των εταίρων σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. 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.

Or. de

Τροπολογία 108
Ramona Nicole Mănescu

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. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 

(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. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
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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.

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, σύμφωνα με τους 
συγκεκριμένους κανόνες του Ταμείου.

Or. en

Τροπολογία 109
Kinga Göncz

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 
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 

(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 
μέλη το 2017 και 2019.
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τέλος της περιόδου προγραμματισμού, να 
εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ώστε να εξασφαλίσει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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 

(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 
μέλη το 2017 και 2019.
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αναποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
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.

(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 
μέλη το 2017 και 2019 και να τους 
παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη 
στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι 
στόχοι. Στις περιπτώσεις που υπάρχει 
σημαντική απόκλιση ως προς την επίτευξη 
των ορόσημων ή των ποσοτικών στόχων, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν 
πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες 
δράσεις για την επίτευξή τους, η Επιτροπή 
μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές για ένα 
πρόγραμμα. 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.

Or. es
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Τροπολογία 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια 
χώρα. Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της 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 
στο 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, 

διαγράφεται
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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.

Or. es

Τροπολογία 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια 
χώρα. Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της 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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 114
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
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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 
στο 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.

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. 
Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να ασκεί 
αυτό το δικαίωμα μόνο ως μέτρο έσχατης 
ανάγκης. 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 στο 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 και 
στην κατάσταση των ομάδων που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση. 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.

Or. de

Τροπολογία 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διασφαλιστεί η επικέντρωση 
στην επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν κοινές συνιστώσες για όλα τα 
προγράμματα. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα των ρυθμίσεων 
προγραμματισμού για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι 
διαδικασίες έγκρισης και τροποποίησης 
των προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια με το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης, τον συντονισμό των 
Ταμείων του ΚΣΠ μεταξύ τους καθώς και 
με τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά 
μέσα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

(20) Για να διασφαλιστεί η επικέντρωση 
στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων 
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, θα πρέπει να καθοριστούν 
κοινές συνιστώσες για όλα τα 
προγράμματα. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα των ρυθμίσεων 
προγραμματισμού για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι 
διαδικασίες έγκρισης και τροποποίησης 
των προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια με το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης, τον συντονισμό των 
Ταμείων του ΚΣΠ μεταξύ τους καθώς και 
με τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά 
μέσα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 116
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί
στους στόχους της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. 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 

(21) Η εδαφική συνοχή είναι το κυριότερο 
μέσο για την επίτευξη οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής όπως προβλέπεται
από τη Συνθήκη και είναι ανάγκη να 
εξεταστεί ο ρόλος των πόλεων, οι αστικές 
περιοχές, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. Κατά 
συνέπεια, η ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση όπως ορίζεται στο άρθρο 99 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
είναι το κυριότερο εργαλείο για την 
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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.

επίτευξη επιτυχημένης βιώσιμης 
ανάπτυξης σε τέτοιες περιοχές και για την 
προώθηση της απασχόλησης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας 
των πολιτών που ζουν στις εν λόγω 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 117
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Προκειμένου να κινητοποιηθεί το 
δυναμικό 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.

Or. en

Τροπολογία 118
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 
σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 
σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 
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επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 
είναι δυνατό να επιτευχθούν, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση κάθε προγράμματος.

επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 
είναι δυνατό να επιτευχθούν, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση κάθε προγράμματος. Για κάθε 
πρόγραμμα, η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των οριζόντιων αρχών που 
αφορούν τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της Ένωσης και την εθνική 
νομοθεσία, προώθηση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη 
διάκριση καθώς και βιώσιμη ανάπτυξη, 
όπως καθορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να διενεργούνται εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και της 
απόδοσης των Ταμείων του ΚΣΠ και του 
αντικτύπου στους γενικούς σκοπούς των 
Ταμείων του ΚΣΠ και της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

(35) Θα πρέπει να διενεργούνται εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και της 
απόδοσης των Ταμείων του ΚΣΠ και του 
αντικτύπου στους γενικούς σκοπούς των 
Ταμείων του ΚΣΠ και της συμβολής τους 
στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων 
της στρατηγικής της Ένωσης για μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, ιδίως όσον 
αφορά τη μείωση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 120
Elisabeth Schroedter
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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 στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο a), β) και 
γ) προκειμένου να διευκολύνουν την 
ανάμειξη και τη συμμέτοχή τους στην 
προετοιμασία και την εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και στο 
σύνολο της διαδικασίας 
προγραμματισμού. Η τεχνική βοήθεια 
που την οποία θα διαχειρίζεται η 
Επιτροπή πρέπει να υποστηρίζει 
θεματικές κεντρικές οργανώσεις και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, 
κοινωνικοοικονομικούς εταίρους και 
δίκτυα και συνδέσμους που εκπροσωπούν 
τοπικές, αστικές και περιφερειακές 
αρχές, οι οποίες εργάζονται σε επίπεδο 
ΕΕ για την πολιτική συνοχής. 

Or. en

Τροπολογία 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 122
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών, της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το πέντε τοις εκατό των πόρων για 

διαγράφεται
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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.

Or. es

Τροπολογία 123
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών, της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το πέντε τοις εκατό των πόρων για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» πρέπει να φυλαχθεί 

διαγράφεται
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ως αποθεματικό επίδοσης για καθένα από 
τα Ταμεία και κατηγορία περιφέρειας σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 125
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58a) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, θα πρέπει να αναλάβει την 
επανεξέταση των επιδόσεων των 
προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος 
κατά τα έτη 2017 και 2019, εξετάζοντας 
την επίτευξη των ορόσημων των 
προγραμμάτων σε επίπεδο 
προτεραιοτήτων.
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Or. en

Τροπολογία 127
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58β) Με βάση την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2019, η Επιτροπή θα πρέπει 
να κατανείμει σε κάθε κράτος μέλος το 
μερίδιο του αποθεματικού επίδοσής του, 
που αντιστοιχεί στον αριθμό 
προγραμμάτων και προτεραιοτήτων που 
πέτυχαν τα ορόσημα, από το σύνολο της 
χρηματοδότησης του κράτους μέλους από 
το σχετικό Ταμείο ή Ταμεία. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή πρέπει να λάβει 
δεόντως υπόψη εάν απρόβλεπτοι 
εξωτερικοί παράγοντες στους οποίους το 
σχετικό πρόγραμμα δεν είχε καμία 
επιρροή προκάλεσαν αποτυχία στην 
επίτευξη των ορόσημων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να κατανείμουν το αποθεματικό 
επίδοσης εξίσου σε όλα τα προγράμματα 
και τις προτεραιότητες που πέτυχαν τα 
ορόσημα που είχαν θέσει.

Or. en

Τροπολογία 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Για να εξασφαλιστεί πραγματικός 
οικονομικός αντίκτυπος, η υποστήριξη από 
τα Ταμεία δεν πρέπει να αντικαθιστά τις 
δημόσιες δαπάνες ή τις ισοδύναμες 

(60) Για να εξασφαλιστεί πραγματικός 
οικονομικός αντίκτυπος, η υποστήριξη από 
τα Ταμεία δεν πρέπει να αντικαθιστά τις 
δημόσιες δαπάνες ή τις ισοδύναμες 
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διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών μελών 
βάσει των όρων του παρόντος κανονισμού.
Επιπλέον, για να λαμβάνει η υποστήριξη 
από τα Ταμεία υπόψη το ευρύτερο 
οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να 
καθορίζεται το επίπεδο της δημόσιας 
δαπάνης σε συνάρτηση με τις γενικές 
μακροοικονομικές συνθήκες στις οποίες 
υλοποιείται ή χρηματοδότηση βάσει των 
δεικτών που προβλέπονται στα 
προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης, τα οποία υποβάλλονται κάθε 
έτος από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/1997 της 7ης 
Ιουλίου 1997 σχετικά με την ενίσχυση της 
εποπτείας της δημοσιονομικής 
κατάστασης και την εποπτεία και τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. 
Η επαλήθευση από την Επιτροπή της 
τήρησης της αρχής της προσθετικότητας 
πρέπει να επικεντρωθεί στα κράτη μέλη 
στα οποία οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και οι περιφέρειες μετάβασης 
καλύπτουν τουλάχιστον το 15% του 
πληθυσμού τους, λόγω της κλίμακας των 
χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται σε 
αυτά.

διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών μελών 
βάσει των όρων του παρόντος κανονισμού. 
Η επαλήθευση από την Επιτροπή της 
τήρησης της αρχής της προσθετικότητας 
πρέπει να επικεντρωθεί στα κράτη μέλη 
στα οποία οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και οι περιφέρειες μετάβασης 
καλύπτουν τουλάχιστον το 15% του 
πληθυσμού τους, λόγω της κλίμακας των 
χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται σε 
αυτά.

Or. en

Τροπολογία 129
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 
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αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους, να 
διαμορφώσουν μια συνεπή λογική 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 
το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 
και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 
των Ταμείων αυτών.

αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους και 
στις οριζόντιες αρχές που αφορούν τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης και την εθνική νομοθεσία, την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, να 
διαμορφώσουν μια συνεπή λογική 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 
το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 
και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 
των Ταμείων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 130
Kinga Göncz

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.

Or. en

Τροπολογία 131
Sergio Gutiérrez Prieto
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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, 
αγροτικής 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.

Or. es

Τροπολογία 132
Sari Essayah

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 
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

(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 
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. Για να εξασφαλιστεί 
επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
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στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

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.

Or. fi

Τροπολογία 133
Elisabeth Morin-Chartier

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, 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 
των μέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85
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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.

Or. es

Τροπολογία 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 μια δέσμη 
κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά 
τους στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης 
της υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση, 
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
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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 προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, επίσης σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 136
Sergio Gutiérrez Prieto
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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.

Or. es
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Τροπολογία 137
Kinga Göncz

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 όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
και, στην περίπτωση αποδέσμευσης, 
αποφάσεις για την τροποποίηση των 
αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται τα 
προγράμματα· και όσον αφορά τα Ταμεία, 
αποφάσεις για τον προσδιορισμό των 
περιφερειών και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια του στόχου 
«Επένδυση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για
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.
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Τροπολογία 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – 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 εξειδικεύει τους πρωταρχικούς
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θεσπίζοντας για κάθε πρωταρχικό 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 τον στόχο των κρατών μελών και 
της Ένωσης για επίτευξη κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – 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, προκειμένου να 
υποστηριχθεί επίσης, σε πολυετή βάση, η 
κοινή δράση εκ μέρους της Ένωσης και 
των κρατών μελών για την επίτευξη των 
πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 140
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – 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·

Or. en

Τροπολογία 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – 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. 

(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. 
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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 
σημασίας στον τομέα της αλιείας και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1860/2004·

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 
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, σελ. 8.
2 ΕΕ L 7, 11.01.12, σελ. 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο εφαρμόζεται στο 
πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο κατάλληλο 
επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει επίσης
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής της Ένωσης «για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»·

Or. en

Τροπολογία 143
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) «σύμβαση εταιρικής σχέσης»: 
έγγραφο που συντάσσει το κράτος μέλος 
με τη συμμετοχή εταίρων, βάσει της 
προσέγγισης της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 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 
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από αξιολόγηση και διάλογο με το κράτος 
μέλος·

αποκλεισμούς ανάπτυξη αναγνωρίζοντας 
τις διαφορετικές ανάγκες των 
περιφερειών, και εγγυάται την 
απαραίτητη ευελιξία για την αειφόρο 
περιφερειακή ανάπτυξη, και το οποίο 
εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά από 
αξιολόγηση και διάλογο με το κράτος 
μέλος· 

Or. en

Τροπολογία 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 1
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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
για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω πολυετών 
προγραμμάτων, η οποία συμπληρώνει την 
εθνική, περιφερειακή και τοπική 
παρέμβαση, προκειμένου να επιτευχθούν 
επίσης οι πρωταρχικοί στόχοι της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 146
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 καθώς και την 
ολοκλήρωση των ειδικών αποστολών των 
Ταμείων σύμφωνα με τους στόχους τους 
βάσει της Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη 
τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές
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.
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Τροπολογία 147
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης, 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

Or. fr

Τροπολογία 148
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.
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Τροπολογία 149
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

4. Οι περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες
για τη διαχείριση, την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 150
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 5

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, καθώς και με το μέγεθος του 
δικαιούχου.
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Τροπολογία 151
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. en

Τροπολογία 152
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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:

Or. fr

Τροπολογία 153
Elisabeth Morin-Chartier
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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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:

Or. fr

Τροπολογία 154
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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·

Or. fr

Τροπολογία 155
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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·

Or. fr
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Τροπολογία 156
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
προωθούν την κοινωνική ένταξη καθώς 
και ενεργών οργανώσεων στους τομείς 
του πολιτισμού, της παιδείας και της 
νεότητας.

Or. en

Τροπολογία 157
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων.

Or. en
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Τροπολογία 158
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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.

Or. en

Τροπολογία 159
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 160
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 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 εκπόνησης 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και 
σύνταξης εκθέσεων προόδου και σε όλα 
τα στάδια προετοιμασίας, εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 161
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 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. Διασφαλίζεται στους 
εταίρους ισότιμη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση που παρέχεται για τους 
σκοπούς αυτούς.
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Or. en

Τροπολογία 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 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 έγκαιρα και με συνέπεια. 
Οι εταίροι συμμετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 163
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 
κατόπιν περιεκτικών διαβουλεύσεων των 
εταίρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε ενωσιακό επίπεδο, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας, βασισμένο στις βέλτιστες 
πρακτικές, που θεσπίζει στόχους και 
κριτήρια για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της εταιρικής σχέσης κατά την 
προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
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προγραμμάτων, και για τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών,
αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 164
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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. Κατόπιν υποχρεωτικών διαβουλεύσεων 
όλων των ενδιαφερόμενων εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
σε ενωσιακό επίπεδο, 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.

Or. en

Τροπολογία 165
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

3. Κατόπιν διαβουλεύσεων όλων των 
ενδιαφερόμενων εταίρων, 
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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.

συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
σε ενωσιακό επίπεδο, 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.

Or. en

Τροπολογία 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, μετά από διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους και τα οικεία 
μέλη της κοινωνίας των πολιτών,
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 142, για έναν χάρτη πορείας 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.

Or. es

Τροπολογία 167
Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. fr

Τροπολογία 168
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατά την υλοποίηση των Ταμείων του 
ΚΣΠ, οι αρμόδιοι διοικητικοί φορείς 
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.

Or. de
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Τροπολογία 169
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και μη διάκριση

Προώθηση των ίσων ευκαιριών και μη 
διάκριση

Or. en

Τροπολογία 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και μη διάκριση

Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών
και ανδρών και μη διάκριση

Or. en

Τροπολογία 171
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καθώς και τη συνεπή
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
προγραμματισμού και εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
Ταμείων του ΚΣΠ με μεθόδους 
αξιολόγησης της ισότητας των φύλων.
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Τα κράτη μέλη επιτρέπουν επιπλέον την 
ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών και 
των ανδρών στη διαχείριση  και 
υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο και υποβάλλουν 
εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο στο θέμα 
αυτό.

Or. en

Τροπολογία 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 των ίσων 
ευκαιριών και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων κατά τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση και τη 
διασφάλιση της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών και την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων κατά τα στάδια της 
προετοιμασίας, υλοποίησης, 
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υλοποίησης των προγραμμάτων. παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
προγραμμάτων έγκαιρα και με συνέπεια.

Or. en

Τροπολογία 174
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας, 
προγραμματισμού, υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 175
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 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 δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Η 
δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια 
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που πρέπει να τηρούνται κατά τον 
καθορισμό επιχειρήσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και 
λαμβάνεται υπόψη κατά τις διάφορες 
φάσεις υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 176
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 ο διαχωρισμός δεν 
θα επαναληφθεί και ότι η δυνατότητα 
πρόσβασης θα εξασφαλιστεί κατά την 
εκπόνηση και υλοποίηση των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας·

(1) ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας για περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη·
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Or. en

Τροπολογία 178
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 συμβολής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) για 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 179
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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)·

Or. fr

Τροπολογία 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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·

Or. en

Τροπολογία 181
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) προώθηση της απασχόλησης, 
υποστήριξη των ΜΜΕ για τη δημιουργία 
νέων βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων 
απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας της εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) προώθηση της απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας, καλή και αξιοπρεπής εργασία·

Or. en
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Τροπολογία 183
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Προώθηση της ποιοτικής 
απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 184
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
καθώς και καταπολέμηση της φτώχειας 
και των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, τα ευρωπαϊκά 
ταμεία πρέπει να επικεντρωθούν σε πρωτοβουλίες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις που 
κινητοποιούν τους κοινωνικά αποκλεισμένους και εκείνους που ζουν σε καθεστώς φτώχειας και 
όχι σε πρωτοβουλίες που βασίζονται σε απλή ανακατανομή των πόρων για σκοπούς κοινωνικής 
αρωγής.

Τροπολογία 186
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 
ενσωμάτωση και καταπολέμηση της 
φτώχειας·

Or. de

Τροπολογία 187
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 και την 
κατάρτιση, την απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη διά βίου μάθηση·

Or. de

Τροπολογία 188
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 189
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
απόκτηση δεξιοτήτων, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση·

Or. fr

Τροπολογία 190
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
απόκτηση δεξιοτήτων, την κατάρτιση και 
τη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 191
Marian Harkin
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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

Or. en

Τροπολογία 192
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 και συμμετοχικής
δημόσιας διοίκησης και προώθηση της 
οικοδόμησης ικανοτήτων για τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και 
ειδικότερα τους εταίρους εκείνους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ...].

Or. en

Τροπολογία 193
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) βελτίωση της θεσμικής ικανότητας 
και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης.

(11) βελτίωση της θεσμικής ικανότητας 
και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, σε συνεργασία με τους 
ευρωπαίους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς-εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 194
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας.

Or. de

Τροπολογία 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
εξειδικεύει τους πρωταρχικούς στόχους 
της στρατηγικής της Ένωσης για μια 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ.

Or. en
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Τροπολογία 196
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
εξειδικεύει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε μια σειρά 
συνιστώμενων δράσεων για τα Ταμεία του 
ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 197
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για κάθε θεματικό στόχο, τις βασικές 
δράσεις που θα υποστηριχθούν από το 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

α) για κάθε πρωταρχικό στόχο της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 9, τις βασικές δράσεις που θα 
υποστηριχθούν από το κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή παρουσιάζει πρόταση για το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο εντός 1 μηνός
από την έκδοση του παρόντος κανονισμού, 
το οποίο θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

διαγράφεται
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ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 201
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. fr

Τροπολογία 202
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. fr
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Τροπολογία 203
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας της, από τα κράτη μέλη σε 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 6 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Or. es

Τροπολογία 205
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 6 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Or. fr

Τροπολογία 206
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, που 
περιλαμβάνουν:

α) ρυθμίσεις για τη συμβολή στην 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, που περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 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 

(i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο·
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εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 208
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 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 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 Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 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 
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για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 211
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) τον κατάλογο των προγραμμάτων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου 
Συνοχής, με εξαίρεση τα προγράμματα του 
στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, και τα προγράμματα του 
ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, με τις αντίστοιχες 
ενδεικτικές χορηγήσεις ανά Ταμείο του 
ΚΣΠ και ανά έτος·

vii) τον κατάλογο των προγραμμάτων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του Ταμείου Συνοχής 
και αυτών του στόχου της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, με εξαίρεση τα 
προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, 
με τις αντίστοιχες ενδεικτικές χορηγήσεις 
ανά Ταμείο του ΚΣΠ και ανά έτος·

Or. fr
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Τροπολογία 212
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 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, περιαστικών, 
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·

Or. fr

Τροπολογία 213
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 

γ) με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Επιτροπής, 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 φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
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Ταμεία του ΚΣΠ· ενδεικτικής κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ·
Η ολοκληρωμένη στρατηγική 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα 
Ταμεία του ΚΣΠ θα συμβάλουν στην 
εκπόνηση ολοκληρωμένων εθνικών 
στρατηγικών κατά της φτώχειας, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στα ΕΜΠ, και 
υποστηρίζεται από εθνικές δημόσιες 
πολιτικές, οι οποίες προωθούν την ένταξη 
όλων των ομάδων που αντιμετωπίζουν 
τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
υποβοηθούμενες από τις εθνικές 
κοινωνικές εκθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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,
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

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 κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεικτικής κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ·
Η ολοκληρωμένη στρατηγική 
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα 
Ταμεία του ΚΣΠ θα συμβάλουν στην 
εκπόνηση ολοκληρωμένων εθνικών 
στρατηγικών κατά της φτώχειας, οι 
οποίες προωθούν την ένταξη όλων των 
ομάδων που αντιμετωπίζουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό, υποβοηθούμενες και 
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διατυπωμένες με λεπτομέρειες από τις 
εθνικές κοινωνικές εκθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

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 κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά 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·

Or. es

Τροπολογία 216
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

γ) μια ολοκληρωμένη βιώσιμη 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 
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διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 217
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

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 και τα άτομα με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 218
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
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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·

Or. en

Τροπολογία 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) 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·

Or. es

Τροπολογία 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 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, 

διαγράφεται
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καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής τους, όταν δεν πληρούνται οι 
εκ των προτέρων όροι·

Or. en

Τροπολογία 221
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 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 τον ρόλο των εταίρων
στην προετοιμασία της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και της έκθεσης 
προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού, και στην 
προετοιμασία, εφαρμογή, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση των προγραμμάτων, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένου 
ενός καταλόγου των εταίρων που 
συμμετέχουν, περιγραφής του τρόπου με 
τον οποίο επελέγησαν και των 
υποχρεώσεών τους, καθώς και των 
απόψεών τους σχετικά με το περιεχόμενο 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης και με 
την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 222
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 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 τη 
συμμετοχή των εταίρων, την 
αποτελεσματικότητά τους και τον ρόλο 
των εν λόγω εταίρων στην προετοιμασία 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης και της 
έκθεσης προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 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) έναν κατάλογο των εταίρων και 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·

Or. es

Τροπολογία 224
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση iv α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 225
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση iv β (νέα)

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·

Or. en

Τροπολογία 226
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 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·

Or. en
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Τροπολογία 227
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης με τον 
παρόντα κανονισμό, το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 και τις συστάσεις του 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
των προγραμμάτων, και διατυπώνει 
παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης. Το κράτος μέλος 
παρέχει όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης με τον 
παρόντα κανονισμό, το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 και τις συστάσεις του 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
των προγραμμάτων, και διατυπώνει 
παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή εξετάζει 
επίσης εάν οι δημόσιες πολιτικές των 
κρατών μελών ευθυγραμμίζονται επίσης 
με τους στόχους της Ένωσης. Το κράτος 
μέλος παρέχει όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

Κατά περίπτωση, 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 πρωταρχικών 
στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για 
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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.

έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, λαμβάνοντας 
υπόψη εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 229
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Εκ των προτέρων όροι

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι 
για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.
2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.
3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται 
οι εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των 
μέτρων που θα λάβουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός δύο 
ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία προηγείται.
4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
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προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.
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.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 230
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, από κοινού με 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, αν 
πληρούνται οι εφαρμοστέοι εκ των 
προτέρων όροι σύμφωνα με την κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διακυβέρνησης.

Or. fr
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Τροπολογία 231
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι. Η 
αξιολόγηση βασίζεται σε κοινή 
μεθοδολογία και προϋποθέτει τη 
συμμετοχή των εταίρων όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 232
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε 
συμφωνία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τα λεπτομερή μέτρα για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής τους, 
στα σχετικά προγράμματα.

Or. fr

Τροπολογία 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 3
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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. Στην 
περίπτωση που παρατηρήσει ότι οι εν 
λόγω όροι δεν τηρούνται σε συνάφεια με 
το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, η 
Επιτροπή μπορεί να εκκινήσει διαδικασία 
υποβολής συστάσεων στο κράτος μέλος. 
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν 
εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
εκπλήρωση των εν λόγω συστάσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 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. 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.

Or. es

Τροπολογία 234
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5
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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.

Or. fr

Τροπολογία 235
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

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 
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Επιτροπή. Επιτροπή. Η αδυναμία τήρησης των εκ 
των προτέρων όρων που ήδη πληρούνται 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος 
συνιστά επίσης αιτία αναστολής των 
πληρωμών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 236
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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. 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. Επιπλέον, στη λήψη των 
αποφάσεών της πρέπει να περιλαμβάνει 
τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
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.

Or. de

Τροπολογία 237
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5
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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. 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 ενδέχεται να
συνιστά αιτία αναστολής των πληρωμών 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 παρόντος άρθρου.

Or. es
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Τροπολογία 239
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. en

Τροπολογία 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. en
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Τροπολογία 241
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 242
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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.

Or. en

Τροπολογία 243
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 245
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία του Μέρους 2 άρθρο 18.
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Τροπολογία 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 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. Η 
Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση των 
οικείων προγραμμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 26·

Or. es

Τροπολογία 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

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 και το εν λόγω 
κράτος δεν πραγματοποιεί τις αναγκαίες 
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ενδιάμεσων πληρωμών για μια 
προτεραιότητα ενός προγράμματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου.

δράσεις για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος αυτού, 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. 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.

Or. es

Τροπολογία 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροοικονομικοί όροι Ειδικές διατάξεις για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες

Or. en

Τροπολογία 249
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροοικονομικοί όροι Πληρωμές για κράτη μέλη με προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες

Or. en
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Τροπολογία 250
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναστολή του συνόλου ή μέρους των πληρωμών από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ σε 
περίπτωση κρατών μελών τα οποία δεν τηρούν τους μακροοικονομικούς όρους δεν είναι 
αναλογική, καθώς αφορά μόνο εκείνα τα κράτη μέλη που επωφελούνται από την πολιτική 
συνοχής της ΕΕ. Επιπλέον, οι κυρώσεις αυτού του τύπου ενδέχεται να χειροτερέψουν την 
κατάσταση ενός κράτους μέλους με χρηματοοικονομικές δυσχέρειες.

Τροπολογία 255
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων 
εντός ενός μηνός. Εάν χρειαστεί, η 
Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις εντός 

2. Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων 
εντός τριών μηνών. Εάν χρειαστεί, η 
Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις εντός 
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ενός μηνός από την υποβολή των 
τροποποιήσεων, οπότε το κράτος μέλος 
υποβάλλει εκ νέου την πρότασή του εντός 
ενός μηνός.

ενός μηνός από την υποβολή των 
τροποποιήσεων, οπότε το κράτος μέλος 
υποβάλλει εκ νέου την πρότασή του εντός 
ενός μηνός.

Or. de

Τροπολογία 256
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, όταν διατίθεται σε ένα κράτος μέλος 
οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο δ) και συνδέεται με 
πρόγραμμα προσαρμογής, η Επιτροπή 
δύναται χωρίς πρόταση από το κράτος 
μέλος να τροποποιήσει τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα με 
σκοπό να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα από τα διαθέσιμα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των σχετικών 
προγραμμάτων, η Επιτροπή εμπλέκεται 
στη διαχείρισή τους όπως αναλύεται στο 
πρόγραμμα προσαρμογής ή το μνημόνιο 
κατανόησης που υπογράφει με το οικείο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 257
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν 
ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή δεν 
απαντήσει ικανοποιητικά εντός ενός μηνός
στις παρατηρήσεις της Επιτροπής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών 
μετά την υποβολή των παρατηρήσεων της, 
να εκδώσει απόφαση, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, για την αναστολή μέρους ή του 
συνόλου των πληρωμών στα οικεία 
προγράμματα.

5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν 
ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή δεν 
απαντήσει ικανοποιητικά εντός τριών 
μηνών στις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή δύναται, εντός έξι μηνών μετά 
την υποβολή των παρατηρήσεων της, να 
εκδώσει απόφαση, μέσω εκτελεστικής 
πράξης, για την αναστολή μέρους ή του 
συνόλου των πληρωμών στα οικεία 
προγράμματα.

Or. de

Τροπολογία 258
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών ή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 αντίστοιχα, 
εξασφαλίζει ότι η αναστολή είναι 
αναλογική και αποτελεσματική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος και τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο από την 
αναστολή πληρωμών στην οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

7. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών ή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 αντίστοιχα, 
εξασφαλίζει ότι θα κάνει εν προκειμένω 
χρήση του δικαιώματός της μόνο ως
μέτρο έσχατης ανάγκης και ότι η 
αναστολή είναι αναλογική και 
αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπόψη τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο 
οικείο κράτος μέλος και τηρεί την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους.

Or. de
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Τροπολογία 259
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αίτησης ενός κράτους μέλους, 
τα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και 
οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου 
μπορούν να αυξηθούν κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε 
κάθε προτεραιότητα για το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε 
μέτρο για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. Το 
αυξημένο ποσοστό που δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 100 % εφαρμόζεται σε 
αιτήσεις πληρωμών που αφορούν την 
λογιστική περίοδο κατά την οποία το 
κράτος μέλος υπέβαλε το αίτημά του και 
μεταγενέστερες λογιστικές περιόδους 
κατά τις οποίες το κράτος μέλος πληροί 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/201031 του 
Συμβουλίου·
β) εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μεσοπρόθεσμη οικονομική υποστήριξη 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
332/200232 του Συμβουλίου·
γ) χορηγείται σε αυτό οικονομική 
υποστήριξη σύμφωνα με τη συνθήκη για 
τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
σταθερότητας που υπεγράφη στις 11 
Ιουλίου 2011.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα 
προγράμματα βάσει του κανονισμού της 
ΕΕΣ.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
η υποστήριξη της Ένωσης μέσω 
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ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
μεγαλύτερη από τη δημόσια υποστήριξη 
και το ανώτατο ποσό της υποστήριξης 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ για κάθε άξονα 
προτεραιότητας για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο 
του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ, όπως 
ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής 
για την έγκριση του προγράμματος.

Or. fi

Τροπολογία 260
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αίτησης ενός κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν 
να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε 
κάθε προτεραιότητα για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο 
για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. Το αυξημένο 
ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το 
100 % εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών 
που αφορούν την λογιστική περίοδο κατά 
την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε το 
αίτημά του και μεταγενέστερες λογιστικές 
περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος 
πληροί μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Κατόπιν αίτησης ενός κράτους μέλους, τα 
ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών και οι 
πληρωμές του τελικού υπολοίπου μπορούν 
να αυξηθούν κατά 15 ποσοστιαίες 
μονάδες άνω του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε 
κάθε προτεραιότητα για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
και το Ταμείο Συνοχής ή για κάθε μέτρο 
για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. Το αυξημένο 
ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το 
100 % εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμών 
που αφορούν την λογιστική περίοδο κατά 
την οποία το κράτος μέλος υπέβαλε το 
αίτημά του και μεταγενέστερες λογιστικές 
περιόδους κατά τις οποίες το κράτος μέλος 
πληροί μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 261
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) αν καταγράφει επίπεδα γενικής 
ανεργίας ή ανεργίας των νέων πολύ 
ανώτερα από τον ευρωπαϊκό όρο·

Or. es

Τροπολογία 262
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.
Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και 
δημοσιεύει σχέδιο διαβούλευσης και 
υποβάλλει ακολούθως έκθεση σχετικά με 
τη φύση και τα αποτελέσματα της εν 
λόγω διαδικασίας διαβούλευσης.

Or. en

Τροπολογία 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, τα οποία και πρέπει να 
εγκαινιάσουν μια περίοδο διαβουλεύσεων 
με τους κοινωνικούς φορείς και με τα 
οικεία μέλη της κοινωνίας των πολιτών 
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καθώς και να δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα των εν λόγω 
διαβουλεύσεων πριν την εκτέλεση αυτών 
των προγραμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 264
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1. Η συνεργασία με τους 
εταίρους ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές οι οποίες συνιστούν τη βάση 
για τον κώδικα δεοντολογίας που ορίζεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 265
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. en
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Τροπολογία 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. es

Τροπολογία 267
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
έξι μηνών 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.

Or. fr
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Τροπολογία 268
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 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.

Or. fr

Τροπολογία 269
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 μετρήσιμους, 
ποιοτικούς και ποσοτικούς 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:

Or. en

Τροπολογία 270
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 μετρήσιμους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, ως 
βάση για την παρακολούθηση, αξιολόγηση 
και επανεξέταση των επιδόσεων. Οι 
δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

Or. es

Τροπολογία 271
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) οι δείκτες που αφορούν τις οριζόντιες 
αρχές, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 7 
και 8.

Or. en

Τροπολογία 272
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.



PE489.560v01-00 106/229 AM\903982EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 273
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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.

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει μετρήσιμους ποιοτικούς και 
ποσοτικούς στόχους και ορόσημα για 
τους δείκτες που αφορούν τις οριζόντιες 
αρχές, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 7 
και 8, τα οποία, κατά περίπτωση, 
προστίθενται στους ειδικούς δείκτες για 
κάθε πρόγραμμα και σε ειδικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου υπάρξει 
συμμόρφωση προς τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

Or. en

Τροπολογία 274
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να υπάρχει 
συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία όπως ορίζεται στο άρθρο 6, 
κάθε πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις 
της οδηγίας για τη στρατηγική εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(2001/42/ΕΚ)1, της οδηγίας για την 
προστασία της χλωρίδας, πανίδας και 
φυσικών οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ)2, της 
οδηγίας για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ)3 και 
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της οδηγίας για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ)4. 
Επιπλέον, τα προγραμματιζόμενα μεγάλα 
έργα που αναφέρονται στο άρθρο 90 
υπόκεινται σε αξιολόγηση των 
επιπτώσεών τους στο περιβάλλον με βάση 
τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ5 και 97/11/ΕΚ6

του Συμβουλίου.

1  ΕΕ L 197, 21.07.2001, σελ. 30.
2 ΕΕ L 206, 22.07.1992, σελ. 7.
3 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σελ. 1.
4 ΕΕ L 20, 26.01.2010, σελ. 7.
5 ΕΕ L 175, 05.07.1985, σελ. 40.
6 ΕΕ L 73, 14.03.1997, σελ. 5.

Or. en

Τροπολογία 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε όλα τα προγράμματα για εκείνα τα 
κράτη μέλη, των οποίων το ποσοστό 
ανεργίας και/ή ανεργίας των νέων είναι 
πολύ ανώτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο, πρέπει να ορίζεται το ενδεικτικό 
ποσό της ενίσχυσης που προορίζεται για 
τους στόχους που συνδέονται με τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Or. es

Τροπολογία 276
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 25 – παράγραφος 1
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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.

Or. en

Τροπολογία 277
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 

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

σύμβαση εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται 
από το αναθεωρημένο πρόγραμμα και, 
κατά περίπτωση, από αναθεωρημένη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 278
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τροποποίησης του 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, δεν 
τροποποιείται η σχετική σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

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.
Σε περίπτωση τροποποίησης του 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, δεν 
τροποποιείται η σχετική σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 279
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 27 – παράγραφος 1
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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 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 280
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές 
εδαφικές ενότητες·

α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές 
εδαφικές ενότητες που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ειδικές 
εδαφικές μονάδες τους κατόπιν 
διαβούλευσης με όλους τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 281
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
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αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
κατοίκων της περιοχής με άμεση 
εμπειρία από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και των 
δικαιούχων σχετικών προγραμμάτων και 
στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο 
δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα 
συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει 
ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων 
ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 282
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 κοινωνικοπολιτιστικά 
στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την 
οργάνωση δικτύων και, κατά περίπτωση, 
τη συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 283
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής 
των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη 
της στρατηγικής·

δ) περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής 
των τοπικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των 
κατοίκων της περιοχής με άμεση 
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εμπειρία από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και των 
δικαιούχων σχετικών προγραμμάτων,
στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της 
στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 284
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 τοπικής αειφόρου 
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.

Or. en

Τροπολογία 285
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή, με τη 
συμμετοχή οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, που συγκροτούν επί τούτου οι 
αρμόδιες διαχειριστικές αρχές των 
προγραμμάτων.

Or. fr
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Τροπολογία 286
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων, στην οποία 
συμμετέχουν οι εταίροι σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 287
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 
παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 
των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·

β) τον καθορισμό μιας βασισμένης στην 
ισότητα των φύλων, χωρίς διακρίσεις και 
διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 
παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 
των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·

Or. en
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Τροπολογία 288
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα έξοδα υπηρεσίας παροχής 
συμβουλών.

Or. es

Τροπολογία 289
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. en

Τροπολογία 290
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 291
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 
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.

3. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 
επιλέξιμες δαπάνες ως προς τα 
χρηματοδοτικά μέσα, εκτός από εισφορές 
υπό μορφής γης ή ακινήτων έναντι 
επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της 
αστικής ή της αγροτικής ανάπτυξης και
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.

Or. en

Τροπολογία 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 αγροτικής ανάπτυξης ή της 
αστικής και 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.

Or. es

Τροπολογία 293
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.
Το ποσό που απομένει μετά την 
παρέλευση δέκα ετών από το κλείσιμο 
του προγράμματος μεταφέρεται στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 294
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39
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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 5
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 295
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 α
Δημοσιονομικά υπόλοιπα

Τα δημοσιονομικά υπόλοιπα των 
Ταμείων του ΚΣΠ θα διατίθενται στον
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 296
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα) 



PE489.560v01-00 118/229 AM\903982EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ο Εσωτερικός Κανονισμός πρέπει να 
συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 41, 
42 και 43 και να λαμβάνει υπόψη του τις 
αρχές του άρθρου 5 του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος εταίρου και σύμφωνα με το 
άρθρο 5, να εξετάζει τον Εσωτερικό 
Κανονισμό και, εάν κρίνεται απαραίτητο, 
να προβαίνει σε τροποποιήσεις.

Or. de

Τροπολογία 297
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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.

Or. en

Τροπολογία 298
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 299
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των μελών της επιτροπής 
παρακολούθησης δημοσιεύεται.

Or. en

Τροπολογία 300
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. de
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Τροπολογία 301
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 την 
εφαρμογή των οριζόντιων αρχών, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του 
παρόντος κανονισμού. 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.

Or. en

Τροπολογία 302
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

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. 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 
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των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

Or. de

Τροπολογία 303
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 2

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.

Or. en

Τροπολογία 304
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. fr
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Τροπολογία 305
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. 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.

Or. en

Τροπολογία 306
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 2

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, τη 
διοικητική απλούστευση και όλα τα 
ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν 
την επίδοση του προγράμματος και τα 
διαρθρωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
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Or. fr

Τροπολογία 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
της κλιματικής αλλαγής.

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 
της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης της 
φτώχειας και της μείωσης του ποσοστού 
γενικής ανεργίας και ανεργίας των νέων.

Or. es

Τροπολογία 308
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 

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, 
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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 
της κλιματικής αλλαγής.

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 
της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις 
που υλοποιήθηκαν για να επιτευχθεί ο 
στόχος της μείωσης της φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 309
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης 
αξιολογεί τον ρόλο των εταίρων που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος και 
περιλαμβάνει κατάλογο των εταίρων που 
συμμετέχουν, τις υποχρεώσεις τους και 
τις απόψεις που διατύπωσαν σχετικά με 
την υλοποίηση του προγράμματος και την 
αρχή της εταιρικής σχέσης και τον τρόπο 
με τον οποίο οι απόψεις τους ελήφθησαν 
υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 310
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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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 μετρήσιμα 
ποιοτικά και ποσοτικά ορόσημα που 
έχουν καθοριστεί για κάθε πρόγραμμα στο 
πλαίσιο επιδόσεων συμπεριλαμβανομένων 
των δεικτών που αφορούν τις οριζόντιες 
αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 7 και 
8 και τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
καθορισθέντα ορόσημα 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·

Or. es

Τροπολογία 312
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής και της μείωσης της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 των 
πρωταρχικών στόχων 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·

Or. en

Τροπολογία 314
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 κατά την εφαρμογή της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης.

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

Or. en

Τροπολογία 315
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
σύμβασης εταιρικής σχέσης.

η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 και μια αξιολόγηση της 
ποιότητας της εν λόγω εταιρικής σχέσης 
κατά την εφαρμογή της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 316
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

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

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.

Or. en

Τροπολογία 317
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη33 καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

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 
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.

Or. en
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Τροπολογία 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

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 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία.

Or. es

Τροπολογία 319
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

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 
ποιοτικούς και ποσοτικούς, και ανάλογα 
με την περίπτωση, τους ειδικούς δείκτες 
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δείκτες προγράμματος. προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 και, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους ειδικούς δείκτες 
προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 321
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες·

α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 
τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους, τις 
οριζόντιες αρχές όπως ορίζονται στα 
άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού και τις προτεραιότητες,
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες·
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Or. en

Τροπολογία 322
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εσωτερική συνοχή του 
προτεινόμενου προγράμματος ή της 
δραστηριότητας και τις σχέσεις του με 
άλλα συναφή μέσα·

β) την εσωτερική συνοχή του 
προτεινόμενου προγράμματος ή της 
δραστηριότητας και τις σχέσεις του με 
άλλα συναφή μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δημόσιων πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 323
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 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·

Or. en
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Τροπολογία 324
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 των 
οριζόντιων δεικτών και την επάρκεια των 
ειδικών δράσεων που έχουν σχεδιαστεί 
για την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη 
των διακρίσεων σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την κατάργηση των φραγμών 
όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης 
ατόμων με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 325
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
κατάργηση των φραγμών όσον αφορά τη 
δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 326
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
κατάργηση των φραγμών όσον αφορά τη 
δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 327
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
κατάργηση των φραγμών όσον αφορά τη 
δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 328
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης.

Or. en

Τροπολογία 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) την επάρκεια των 
προγραμματισμένων μέτρων για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
της επίτευξης των στόχων μείωσης της 
φτώχειας και την προώθηση της 
δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες.

Or. en

Τροπολογία 330
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) την επάρκεια των 
προγραμματισμένων ή ληφθέντων 
μέτρων για τη συμμετοχή των εταίρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 στην 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 331
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 50

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, σύμφωνα με τις 
ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις ολοκληρώνονται 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. en

Τροπολογία 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 50

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 

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, σύμφωνα με τις 
ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις ολοκληρώνονται 
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Δεκεμβρίου 2023. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. es

Τροπολογία 333
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 50

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 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 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.

Or. en

Τροπολογία 334
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. es

Τροπολογία 335
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, περιλαμβανομένων και 
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.

Or. en

Τροπολογία 336
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
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 
κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον βαθμό που 
αυτές συνδέονται με τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 337
Elisabeth Schroedter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) βοήθεια που παρέχεται σε θεματικές 
κεντρικές οργανώσεις και σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικούς 
εταίρους και 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 οι οποίοι 
εργάζονται στην επιτροπή 
παρακολούθησης και την προώθηση 
διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ τους και 
με την Επιτροπή σχετικά με την πολιτική 
συνοχής· υποστήριξη στους εταίρους που 
εργάζονται σε συγκεκριμένα θέματα, στην 
ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία 
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σε υφιστάμενα και νέα θεματικά δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 338
Nadja Hirsch

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) ενίσχυση της ικανότητας και της 
δεξιότητας των εταίρων σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 339
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
θεματικά δίκτυα των ομάδων τοπικής 
δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 30 
του παρόντος κανονισμού για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 340
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. 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, των 
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5, 
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.

Or. en

Τροπολογία 341
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
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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.

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, των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και 
των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους
προγραμματισμού.

Or. fr

Τροπολογία 342
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
χορηγείται επαρκές επίπεδο τεχνικής 
βοήθειας στα επιχειρησιακά του 
προγράμματα στους εταίρους, οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο 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.

Or. en
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Τροπολογία 343
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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.

Or. en

Τροπολογία 345
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52 α
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει 
ότι έκαστο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
παρέχει την αναγκαία τεχνική υποστήριξη 
για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των 
κοινωνικών φορέων και των ΜΚΟ στην 
εκπόνηση, εκτέλεση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των κονδυλίων.

Or. es

Τροπολογία 346
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
κανόνες των Ταμείων.

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

Or. fr

Τροπολογία 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα καθαρά έσοδα που παράγονται 
άμεσα από μια πράξη κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής της, τα οποία δεν ελήφθησαν 
υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης της 
πράξης, αφαιρούνται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες της πράξης στην αίτηση τελικής 
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. Ο 
παρών κανόνας δεν εφαρμόζεται στα 
χρηματοδοτικά μέσα και τα βραβεία.

6. Τα καθαρά έσοδα που παράγονται 
άμεσα από μια πράξη κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής της, τα οποία δεν ελήφθησαν 
υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης της 
πράξης, αφαιρούνται από τις επιλέξιμες 
δαπάνες της πράξης στην αίτηση τελικής 
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. Ο 
παρών κανόνας δεν εφαρμόζεται σε έργα 
των οποίων η αξία είναι μικρότερη των 
5000 ευρώ, σε χρηματοδοτικά μέσα, 
πράξεις που υπόκεινται στους κανόνες 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, 
πράξεις για τις οποίες η δημόσια στήριξη 
καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό ή βασικές 
δαπάνες μονάδας κλίμακας, πράξεις που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο κοινού σχεδίου 
δράσης και στα βραβεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη απλούστευση και τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας, ειδικά στην περίπτωση μικρών έργων και δραστηριοτήτων μικρής αξίας.

Τροπολογία 348
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. 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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Or. fr

Τροπολογία 349
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) κατ’ αποκοπήν ποσών που δεν 
υπερβαίνουν τις 200 000 ευρώ δημόσιας 
συνεισφοράς·

Or. de

Τροπολογία 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος 
είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 351
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
υποδομών.

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

Or. en

Τροπολογία 352
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, με την επιφύλαξη των 
παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 3, και των ειδικών 
κανόνων για κάθε Ταμείο, υλοποιούνται 
στην περιοχή η οποία καλύπτεται από το 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου 
χρηματοδοτούνται (στο εξής «περιοχή 
προγράμματος»).

1. Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, με την επιφύλαξη των 
παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 3, και των ειδικών 
κανόνων για κάθε Ταμείο, και μη 
συμπεριλαμβανομένων των δικτυωμένων 
εθνικών πράξεων, υλοποιούνται στην 
περιοχή η οποία καλύπτεται από το 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου 
χρηματοδοτούνται (στο εξής «περιοχή 
προγράμματος»).

Or. fi

Τροπολογία 353
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

Or. en

Τροπολογία 354
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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.

Or. en

Τροπολογία 355
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται στις συνεισφορές σε ή από 
χρηματοδοτικά μέσα ή προς κάθε πράξη η 
οποία επιφέρει διακοπή μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας 
πτώχευσης.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται προς κάθε πράξη η οποία 
επιφέρει διακοπή μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας 
πτώχευσης.

Or. en

Τροπολογία 356
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το [άρθρο 56 παράγραφος 
3] του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε 
φορέας που είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
διαπιστεύεται με επίσημη απόφαση μιας 
αρχής διαπίστευσης σε υπουργικό 
επίπεδο.

1. Σύμφωνα με το [άρθρο 56 παράγραφος 
3] του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε 
φορέας που είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
διαπιστεύεται με επίσημη απόφαση ενός 
κράτους μέλους.

Or. fi

Τροπολογία 357
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαπίστευση βασίζεται σε 3. Η διαπίστευση βασίζεται σε 
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γνωμοδότηση ανεξάρτητου φορέα 
δημοσιονομικού ελέγχου ο οποίος 
αξιολογεί τη συμμόρφωση του φορέα με τα 
κριτήρια διαπίστευσης. Ο ανεξάρτητος 
φορέας ελέγχου επιτελεί το έργο του 
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
δημοσιονομικού ελέγχου.

γνωμοδότηση ανεξάρτητου φορέα 
δημοσιονομικού ελέγχου ο οποίος 
αξιολογεί τη συμμόρφωση του φορέα με τα 
κριτήρια διαπίστευσης. Ο ανεξάρτητος 
φορέας ελέγχου επιτελεί το έργο του 
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
που αφορούν τον δημοσιονομικό έλεγχο 
και διάφορους περιβαλλοντικούς και 
κοινωνικούς κανόνες.

Or. fr

Τροπολογία 358
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή διαπίστευσης εποπτεύει τον 
διαπιστευμένο φορέα και ανακαλεί τη 
διαπίστευσή της με επίσημη απόφαση, εάν 
παύσουν να πληρούνται ένα ή περισσότερα 
από τα κριτήρια διαπίστευσης, εκτός εάν ο 
φορέας λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα εντός περιόδου συμμόρφωσης που 
ορίζει η αρχή διαπίστευσης, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η αρχή 
διαπίστευσης κοινοποιεί στην Επιτροπή 
αμέσως την έναρξη δοκιμαστικής περιόδου 
για έναν διαπιστευμένο φορέα και την 
απόφαση ανάκλησης.

4. Το κράτος μέλος εποπτεύει τον 
διαπιστευμένο φορέα και ανακαλεί τη 
διαπίστευσή του με επίσημη απόφαση, εάν
παύσουν να πληρούνται ένα ή περισσότερα 
από τα κριτήρια διαπίστευσης, εκτός εάν ο 
φορέας λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα εντός περιόδου συμμόρφωσης που 
ορίζει το κράτος μέλος, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του προβλήματος. Το κράτος 
μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως 
την έναρξη δοκιμαστικής περιόδου για 
έναν διαπιστευμένο φορέα και την 
απόφαση ανάκλησης.

Or. fi

Τροπολογία 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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

Or. es

Τροπολογία 360
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στηριζόμενες από τα Ταμεία δράσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Οι στηριζόμενες από τα Ταμεία δράσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη των 
πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 361
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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

Or. de
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Τροπολογία 362
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών 
στατιστικών μονάδων (στο εξής «επίπεδο 
NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003.

1. Τα διαρθρωτικά ταμεία υποστηρίζουν 
τον στόχο των επενδύσεων στην ανάπτυξη,
την απασχόληση και την κοινωνική 
ένταξη σε όλες τις περιφέρειες που 
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.

Or. de

Τροπολογία 363
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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:

Or. de

Τροπολογία 364
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 83 – παράγραφος 2



PE489.560v01-00 152/229 AM\903982EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7.

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος για την επίτευξη του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση», με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7, καθώς και 
ανά πρόγραμμα συνεργασίας για την 
επίτευξη του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία».

Or. fr

Τροπολογία 365
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 83 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το 0,35 % των συνολικών πόρων 
διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

3. Το 0,2 % των συνολικών πόρων 
διατίθεται στην τεχνική βοήθεια με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Or. fi

Τροπολογία 366
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την κατανομή των πόρων ανά 
κράτος μέλος εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
κριτήρια:

2. Για την κατανομή των πόρων ανά 
κράτος μέλος εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
κριτήρια, τα οποία βασίζονται σε 
σχετιζόμενες με τα φύλα στατιστικές:
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Or. en

Τροπολογία 367
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία, καθαρό 
διορθωμένο διαθέσιμο κατά κεφαλήν 
εισόδημα και ποσοστό ανεργίας για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 368
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, δείκτης 
εξάρτησης των ηλικιωμένων, 
πληθυσμιακή πυκνότητα, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

Or. fi

Τροπολογία 369
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, επίπεδο 
εκπαίδευσης, καθαρό διορθωμένο 
διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα,
κοινωνική αστάθεια, δημογραφική 
ευπάθεια και πληθυσμιακή πυκνότητα για 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 370
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, 
δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. fi

Τροπολογία 371
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 

διαγράφεται
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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.

Or. fi

Τροπολογία 372
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 35 % των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων 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.

Or. en

Τροπολογία 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3
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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 20 % των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν 
μικρότερο του 75% του μέσου όρου του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ-25, αλλά οι οποίες είναι 
τώρα επιλέξιμες στην κατηγορία των 
περιφερειών μετάβασης ή των 
περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρήση και 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 EU- 25 και οι οποίες είναι τώρα επιλέξιμες στην 
κατηγορία των περιφερειών μετάβασης ή των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών, πρέπει 
στην περίπτωση αυτή να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες καθώς και οι περιφέρειες 
«σταδιακής εξόδου» πολύ συχνά έχουν ειδικές επενδυτικές ανάγκες και, κατά συνέπεια, πρέπει 
να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων.

Τροπολογία 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
για τις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» ανέρχεται σε 10 000 0000 000 
ευρώ.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση του 
Ταμείου Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος 
για το σύνολο της περιόδου. Οι πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.
Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο 
υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής 
καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» από τον 
προϋπολογισμό του 2014.
Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» υλοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο [13] του 
κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 για τη θέσπιση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»35 σε σχέση με έργα που 
απαριθμούνται στον εν λόγω κανονισμό, 
δίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν 
εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6
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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

Or. es

Τροπολογία 376
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 378
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 379
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τα κράτη μέλη ως αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με το 
άρθρο 20.

Or. fi

Τροπολογία 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Η Επιτροπή πρέπει να διαθέσει ένα 
ελάχιστο ποσοστό της κατανεμητής 
χρηματοδότησης για τον στόχο 
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«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στα κράτη μέλη των 
οποίων το ποσοστό γενικής ανεργίας 
και/ή ανεργίας των νέων είναι πολύ 
ανώτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
για την πραγματοποίηση ειδικών
δράσεων με στόχο την καταπολέμησή 
της.

Or. es

Τροπολογία 381
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
ανάπτυξης.

Or. de

Τροπολογία 382
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 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 και αγροτικής ανάπτυξης.
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Or. en

Τροπολογία 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 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 και αγροτικής ανάπτυξης.

Or. es

Τροπολογία 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 5% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

Or. en
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Τροπολογία 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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.

Or. es

Τροπολογία 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 6

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 

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 
συνεκτιμά αφενός την πιθανότητα να μην 
έχει πραγματοποιήσει το κράτος μέλος τις 
απαραίτητες δράσεις για την εκπλήρωση 
των συστάσεων που έχει υποβάλει η 
Επιτροπή για τον σκοπό αυτόν και
αφετέρου αν η οικονομική κατάσταση του 
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συντελεστές της δημοσιονομικής 
διόρθωσης ορίζονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

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.

Or. es

Τροπολογία 387
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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

Or. en

Τροπολογία 388
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

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 

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο και ένα για μια κατηγορία 
περιφέρειας, αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 52, σε έναν θεματικό στόχο 
και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Ο
άξονας προτεραιότητας μπορεί να 
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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.

συνδυάζει, όπου κρίνεται απαραίτητο, 
προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και
η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά 
συνεπή ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
επιδίωξης των σκοπών και στόχων της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη:

Or. en

Τροπολογία 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

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 ή 
να συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους και Ταμεία, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, για να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και να 
ικανοποιηθούν καλύτερα οι στόχοι της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Or. en



AM\903982EL.doc 165/229 PE489.560v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τροπολογία 390
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αφορά περισσότερες από μία 
κατηγορίες περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 391
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΚΤ στο πλαίσιο ενός 
θεματικού στόχου·

Or. en

Τροπολογία 392
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους με έως το 20 % της 
συνεισφοράς της ΕΕ σε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, ιδίως στην περίπτωση 
συνεισφοράς στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για εδαφική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 393
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για το ΕΚΤ, μπορεί να συνδυάζει 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διάφορους θεματικούς στόχους οι οποίοι 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 
10 και 11, προκειμένου να διευκολύνεται 
η συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 394
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
έναν μόνο άξονα προτεραιότητας σε ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για την τεχνική 
βοήθεια όπως περιγράφεται στο άρθρο 
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52. Οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 
87 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο (i), 
(ii), (iv), στοιχείο γ) σημείο (ii) - (vi), 
στοιχείο δ) και στοιχείο ε) σημείο (i) και 
(ii) δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα 
τεχνικής βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 395
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδυάζουν 
δύο ή περισσότερες από τις δυνατότητες 
μεταξύ των στοιχείων α) έως δ).

Or. en

Τροπολογία 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη που περιλαμβάνει:

α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες,
που περιλαμβάνει:

Or. en
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Τροπολογία 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) προσδιορισμό των αναγκών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις συστάσεις για κάθε 
χώρα βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 
2 και των συστάσεων του Συμβουλίου 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, και 
λαμβανομένων υπόψη των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών και των εθνικών και 
περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων·

(i) προσδιορισμό των αναγκών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμης 
ανάπτυξης, και της ανεργίας, της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και ιδιαιτέρως των 
κοινωνικών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 398
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους·

(i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους
συμπεριλαμβανομένων των επιλογών που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου: (a) κατηγορίες 
περιφερειών, (β) εφαρμογή πολλαπλών 
ταμείων, (γ) ολοκληρωμένη προσέγγιση, 
και (δ) θεματικοί στόχοι του ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 399
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
περιοχών και περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29·

(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
περιοχών και περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά και των μηχανισμών οι 
οποίοι συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη 
εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) που 
αναφέρονται στο άρθρο 99 του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που καθορίζονται άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού... [ΕΚΤ], 
και της ενδεικτικής ετήσιας κατανομής 
της υποστήριξης κάθε ταμείου για 
ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 400
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση 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 κατάλογο των πόλεων 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·

Or. en
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Τροπολογία 401
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση 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 κατάλογο των πόλεων και των 
λειτουργικών αστικών περιοχών 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·

Or. fr

Τροπολογία 402
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση iii α (νέα)

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·

Or. en
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Τροπολογία 403
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τις ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και 
διακρατικές δράσεις με δικαιούχους 
εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο 
κράτος μέλος·

v) τους μηχανισμούς υλοποίησης για 
διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις 
με δικαιούχους εγκατεστημένους σε 
τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 404
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση 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·

Or. fr

Τροπολογία 405
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
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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·

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 κοινωνικού αποκλεισμού, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 406
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

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 ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 407
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – περίπτωση ii
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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·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 408
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση 
του επιχειρησιακού προγράμματος, και 
τον ρόλο των εταίρων στην εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

(iii) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των 
εταίρων που συμμετέχουν, πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο που αυτοί έχουν 
επιλεγεί, των υποχρεώσεων και των 
απόψεών τους·

Or. en

Τροπολογία 409
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – περίπτωση i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την προγραμματιζόμενη χρήση της 
τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει
δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων, 
με τις σχετικές πληροφορίες βάσει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) του σχετικού 
άξονα προτεραιότητας·

(i) την προγραμματιζόμενη επιλογή στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ε) για χρήση της 
τεχνικής βοήθειας, των δράσεων για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
αρχών, των δικαιούχων, και των εταίρων 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο a), 
β) και γ) σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας, με τις σχετικές 
πληροφορίες βάσει της παραγράφου 2 
στοιχείο β) του σχετικού άξονα 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 410
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – περίπτωση 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 
συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους·

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

Or. en

Τροπολογία 411
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για 

(ii) πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για 
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κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων της υποστήριξης 
από τα Ταμεία και της εθνικής 
συμμετοχής. Όταν η εθνική συμμετοχή 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, ο πίνακας 
παρουσιάζει ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών. 
Παρουσιάζει, για ενημερωτικούς λόγους, 
την προβλεπόμενη συνεισφορά της ΕΤΕπ·

κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων της υποστήριξης 
από τα Ταμεία και της εθνικής 
συμμετοχής. Για τους άξονες 
προτεραιότητας που αφορούν 
περισσότερες από μία κατηγορίες 
περιφερειών, ο πίνακας καθορίζει τα 
διάφορα ποσά από κάθε ταμείο και τα 
αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα ποσά
για κάθε κατηγορία περιφέρειας. Για τους 
άξονες προτεραιότητας που συνδυάζουν 
μία ή περισσότερες συμπληρωματικές 
επενδυτικές προτεραιότητες από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ, ο 
πίνακας καθορίζει τα ποσά από κάθε 
ταμείο. Όταν η εθνική συμμετοχή 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, ο πίνακας 
παρουσιάζει ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών. 
Παρουσιάζει, για ενημερωτικούς λόγους, 
την προβλεπόμενη συνεισφορά της ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 412
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – περίπτωση 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·

Or. fr
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Τροπολογία 413
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 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 
παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες·

(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 την 
αποφυγή επανεμφάνισης διαχωρισμών 
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 παρόμοιων 
διακρίσεων, και ιδίως τις απαιτήσεις για 
την εξασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 414
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση 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 

(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,
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης, του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής του προγράμματος, και ιδίως 
σε σχέση με την πρόσβαση στη 
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ανάγκες των διαφόρων στοχευόμενων 
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 
παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες·

χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των διαφόρων στοχευόμενων 
ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 
παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 415
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση ii α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) περιγραφή των προτεινόμενων 
μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση του 
ποσοστού γενικής ανεργίας και ανεργίας 
των νέων, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη στα 
οποία καταγράφονται ποσοστά πολύ 
ανώτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο·

Or. es

Τροπολογία 416
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) 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 



PE489.560v01-00 178/229 AM\903982EL.doc

EL

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 417
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση iii α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 418
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
στοιχείο 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.

Or. en

Τροπολογία 419
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 πραγματοποιούν 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
σχεδιασμού και 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.

Or. en

Τροπολογία 420
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 1

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.

Or. de

Τροπολογία 421
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
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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.

τρόπο, την ανάπτυξη αγροτικών 
μικροπεριφερειών και προαστίων για 
σκοπούς ανάπλασης, που απαριθμούνται 
με βάση το άρθρο 87 παράγραφος 2) 
στοιχείο γ), όπου τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα είναι ζωτικής σημασίας, 
αναγκαία και λειτουργικά. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από αμφότερα 
τα Ταμεία βάσει των κανόνων 
επιλεξιμότητας που ισχύουν για αυτά, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης πράξης και συνδέονται 
άμεσα με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 422
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 % 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 87 παράγραφος 1 στοιχείο β) (νέο), 
και 20 % στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) (νέο), 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.

Or. en
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Τροπολογία 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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.

Or. en

Τροπολογία 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 1 % 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 
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την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Or. es

Τροπολογία 425
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
τις ανάγκες μετριασμού της καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές και 
κοινωνικών επιπτώσεων, λαμβανομένης 
υπόψη της συμβολής στην κοινωνική 
ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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·

Or. es
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Τροπολογία 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές συστάσεις για τη χώρα και τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών και της Ένωσης βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 και των συστάσεων 
του Συμβουλίου τις οποίες λαμβάνουν 
υπόψη τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους 
για την απασχόληση βάσει του άρθρου 
148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 428
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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·

Or. en
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Τροπολογία 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης σε σχέση με την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, κατά 
περίπτωση·

(7) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης σε σχέση με την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 430
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) μέτρα που λαμβάνονται ή 
σχεδιάζονται προκειμένου να 
συμμετέχουν οι εταίροι, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 5, κατά την 
εκπόνηση, εφαρμογή, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση του κοινού σχεδίου 
δράσης, ως τμήμα ή εκ μέρους της 
επιτροπής παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 431
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει την πρόοδο προς την 
επίτευξη των ορόσημων, των εκροών και 

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

αποτελεσμάτων του κοινού σχεδίου 
δράσης και μεταφέρει τα αποτελέσματα 
στην επιτροπή παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 432
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) 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.

Or. en

Τροπολογία 433
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 στρατηγικές ή σύμφωνα αστικής ή 
αγροτικής 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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Or. en

Τροπολογία 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
ανάπτυξης, 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»).

Or. es

Τροπολογία 435
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού … [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 1 στοιχείο β) (νέο), γ) (νέο) ή 
δ) (νέο) που συνεπάγεται επενδύσεις στο 
πλαίσιο ενός ή περισσότερων αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
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υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

Or. en

Τροπολογία 436
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων μέσα σε κάθε άξονα 
προτεραιότητας ή μέσα στον άξονα 
προτεραιότητας που συμμετέχει στην 
προγραμματισθείσα ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 438
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) δράσεις για τη βελτίωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, και ιδιαίτερα εκείνες που 
αποσκοπούν στη μείωση του ποσοστού 
ανεργίας, ειδικότερα στα κράτη μέλη 
όπου το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ 
ανώτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο·

Or. es

Τροπολογία 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) δράσεις για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης·

Or. es
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Τροπολογία 441
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χρηματοδοτικά μέσα. (i) την εφαρμογή των χρηματοδοτικών 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το σχέδιο αξιολόγησης για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και κάθε 
τροποποίηση του σχεδίου·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 

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 
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την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης 
της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 
31η Δεκεμβρίου 2013.

την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης 
της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 
31η Δεκεμβρίου 2013.

Or. es

Τροπολογία 444
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 445
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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·

Or. es
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Τροπολογία 446
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις·

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 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις, 
καθώς και τις ειδικές δράσεις που 
υλοποιούνται για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων 
ομάδων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις·

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 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις, 
καθώς και τις ειδικές δράσεις που 
υλοποιούνται για την καταπολέμηση της 
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φτώχειας και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων 
ομάδων ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 448
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) 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·

θ) 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 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·

Or. en

Τροπολογία 449
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) 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 

θ) 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 
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διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότητας 
τα ακόλουθα στοιχεία:

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

Or. es

Τροπολογία 451
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότητας 
τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Έως τις 30 Απριλίου και τις 31 
Οκτωβρίου, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή για 
τους σκοπούς της παρακολούθησης, για 
κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά 
άξονα προτεραιότητας τα ακόλουθα 
στοιχεία:
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Or. en

Τροπολογία 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό και το δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος συμβάσεων και άλλων νομικών 
δεσμεύσεων που συνάπτουν οι δικαιούχοι 
κατά την εφαρμογή των πράξεων που 
έχουν επιλεγεί για υποστήριξη·

β) το συνολικό και το δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος συμβάσεων·

Or. es

Τροπολογία 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, τα στοιχεία τα οποία 
διαβιβάζονται στις 31 Ιανουαρίου 
περιέχουν ανάλυση των ανωτέρω 
δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης. 
Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την 
υποβολή δημοσιονομικών δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 454
Sergio Gutiérrez Prieto
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου 
συνοδεύονται με πρόβλεψη του ποσού για 
το οποίο το κράτος μέλος εκτιμάται ότι 
θα υποβάλει αιτήσεις πληρωμών για το 
τρέχον οικονομικό έτος και το επόμενο 
οικονομικό έτος.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καταρτίζεται σχέδιο αξιολόγησης από 
τη διαχειριστική αρχή για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το σχέδιο 
αξιολόγησης υποβάλλεται στην πρώτη 
συνεδρίαση της επιτροπής 
παρακολούθησης. Όταν μια μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης καλύπτει πάνω 
από ένα επιχειρησιακά προγράμματα, ένα 
σχέδιο αξιολόγησης μπορεί να καλύψει 
όλα τα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα.

1. Καταρτίζεται σχέδιο αξιολόγησης από 
τη διαχειριστική αρχή για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το σχέδιο 
αξιολόγησης υποβάλλεται στα τέλη του 
2014. Όταν μια μόνο επιτροπή 
παρακολούθησης καλύπτει πάνω από ένα 
επιχειρησιακά προγράμματα, ένα σχέδιο 
αξιολόγησης μπορεί να καλύψει όλα τα 
οικεία επιχειρησιακά προγράμματα.

Or. es

Τροπολογία 456
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) 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·

Or. en

Τροπολογία 457
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 458
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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
τμήματος ενός άξονα προτεραιότητας ή 
άξονα προτεραιότητας στο εσωτερικό 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή 
ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 459
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης και το ανώτατο 
ποσοστό υποστήριξης από τα Ταμεία για 
κάθε άξονα προτεραιότητας.

1. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης και το ανώτατο 
ποσοστό υποστήριξης από κάθε Ταμείο
για κάθε άξονα προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 460
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 85 % για το Ταμείο Συνοχής· α) το 75 % για το Ταμείο Συνοχής·

Or. fi

Τροπολογία 461
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 85 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2009 κατώτερο του 85 % του μέσου όρου 

διαγράφεται
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στην ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. fi

Τροπολογία 462
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 80 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο β) 
και είναι επιλέξιμες για το μεταβατικό 
καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η 
Ιανουαρίου 2014·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 463
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το 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) το 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών 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·

Or. fi
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Τροπολογία 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το 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) το 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·

Or. en

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 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
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συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%. συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 85%.

Or. en

Τροπολογία 466
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν 
υπερβαίνει το 50%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν 
υπερβαίνει το 75%.

Or. fi

Τροπολογία 467
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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·

Or. en

Τροπολογία 468
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 470
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α) 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·
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Or. es

Τροπολογία 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β) η σημασία του άξονα 
προτεραιότητας για τη συμβολή στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
της μείωσης της φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 472
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) άλλες περιοχές με σοβαρά 
δημογραφικά προβλήματα.

Or. en

Τροπολογία 473
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
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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.

συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής «συνολική 
επιχορήγηση»), συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών αρχών, περιφερειακών 
αναπτυξιακών φορέων ή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Με σκοπό τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών 
μη κυβερνητικών οργανώσεων στα 
διαρθρωτικά ταμεία, η διαχειριστική 
αρχή προωθεί 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.

Or. en

Τροπολογία 474
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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.
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Or. en

Τροπολογία 475
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστηρίζει το έργο της επιτροπής 
παρακολούθησης και της παρέχει τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα 
που αφορούν την πρόοδο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ως προς την 
επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά 
δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους 
δείκτες και τα ορόσημα.

α) υποστηρίζει το έργο της επιτροπής 
παρακολούθησης, και διασφαλίζει ιδίως 
ότι οι εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 
5 στοιχείο a), β) και γ) έχουν την 
απαραίτητη ικανότητα να συμμετέχουν 
στην εκπόνηση, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 
και παρέχει στην επιτροπή 
παρακολούθησης τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και 
ιδίως δεδομένα που αφορούν την πρόοδο 
του επιχειρησιακού προγράμματος ως προς 
την επίτευξη των στόχων του, 
δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα 
που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα·

Or. en

Τροπολογία 476
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 114 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συντάσσει και, μετά την έγκρισή τους, 
εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και 
κριτήρια επιλογής τα οποία:

α) μαζί με την επιτροπή παρακολούθησης 
συντάσσει και, μετά την έγκρισή τους, 
εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και 
κριτήρια επιλογής τα οποία:
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Or. en

Τροπολογία 477
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 478
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο φορέας διαπίστευσης εκδίδει επίσημη 
απόφαση διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης που 
πληρούν τα κριτήρια διαπίστευσης τα 
οποία έχει καθορίσει η Επιτροπή μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 142.

1. Το κράτος μέλος εκδίδει επίσημη 
απόφαση διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης που 
πληρούν τα κριτήρια διαπίστευσης τα 
οποία έχει καθορίσει η Επιτροπή μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 142.

Or. fi

Τροπολογία 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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.

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 αρχικής και ετήσιας 
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.

Or. en

Τροπολογία 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα 
που προβλέπονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα σχετικά με την εκπλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 481
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα 
που προβλέπονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα σχετικά με την εκπλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 482
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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

Or. en
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Τροπολογία 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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

Or. es

Τροπολογία 485
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή αναπτύσσει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και για 
λόγους ασφάλειας του δικαίου, τις έννοιες 
και τις καταστάσεις που θεωρούνται 
σοβαρές για τους σκοπούς του 
άρθρου 134 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται μέσω των
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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.

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.

Or. es

Τροπολογία 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – 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 
μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης 
ή από την ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το 
κράτος μέλος δεχθεί να υποβάλει τα εν 

5. Ελλείψει συμφωνίας και για την 
επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη 
δημοσιονομική διόρθωση, με εκτελεστική 
πράξη, εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία της ακρόασης ή από την 
ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανιχνεύουν 
παρατυπίες που επηρεάζουν τους 
ετήσιους λογαριασμούς που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, η 
συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση 
μειώνει τη χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 490
Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
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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.

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.

Or. fr

Τροπολογία 491
Gabriele Zimmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 492
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.1 – 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·
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Or. en

Τροπολογία 493
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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.

Or. en

Τροπολογία 494
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.2 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα 
και δημιουργία επιχειρήσεων: Η ύπαρξη 
μιας συνολικής στρατηγικής για χωρίς 
αποκλεισμούς υποστήριξη της εκκίνησης 
σύμφωνα με την Small Business Act και 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την απασχόληση και τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης όσον αφορά τη διευκόλυνση των 
συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης.

8.2 Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα 
και δημιουργία επιχειρήσεων και 
μεταβίβαση επιχείρησης: Η ύπαρξη μιας 
συνολικής στρατηγικής για χωρίς 
αποκλεισμούς υποστήριξη της εκκίνησης 
σύμφωνα με την Small Business Act και 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την απασχόληση και τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης όσον αφορά τη διευκόλυνση των 
συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης.

Or. en
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Τροπολογία 495
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Δραστηριότητες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 496
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Παροχή συμβουλών και προετοιμασία 
έναρξης νέων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 497
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μέτρα που αποσκοπούν στην 
προετοιμασία και την παρακολούθηση 
μεταβίβασης επιχείρησης.

Or. en
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Τροπολογία 498
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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·

Or. en

Τροπολογία 499
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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.

Or. en

Τροπολογία 500
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα 
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και 
ενημέρωσης σχετικά με τα ποσοστά της 
ΠΕΣ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, το οποίο:

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα 
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων 
αναλυτικών στοιχείων για τους Ρομ,
σχετικά με τα ποσοστά της ΠΕΣ σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το οποίο:

Or. en

Τροπολογία 501
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 
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·

Or. en

Τροπολογία 502
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εξαλείφει τον διαχωρισμό και αποτρέπει 
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την εγγραφή των παιδιών των Ρομ σε 
ειδικά σχολεία και φυλετικά 
διαχωρισμένες τάξεις, και προωθεί 
ενεργά μέτρα για την εξάλειψη των 
διαχωρισμών, δίνοντας επίσης προσοχή 
σε έμμεσους, πολιτιστικά πολωμένους 
φραγμούς όπως η ατμόσφαιρα 
αποκλεισμού που επικρατεί στο σχολείο 
και οι ψυχολογικές δοκιμές εισόδου για 
την εγγραφή παιδιών σε κανονικά 
σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 503
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δίνει προσοχή στη δημιουργία ποικίλου 
διδακτικού προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 504
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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.
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Or. en

Τροπολογία 505
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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.

Or. en

Τροπολογία 506
Ramona Nicole Manescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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, ειδικά των 
ομάδων που είναι πιο ευάλωτες.

Or. en

Τροπολογία 507
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Θεματικοί 
στόχοι

Εκ των προτέρων όροι Κριτήρια συμμόρφωσης

Τροπολογία

Θεματικοί 
στόχοι

Εκ των προτέρων όροι Κριτήρια συμμόρφωσης

9.3a 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.

Or. en

Τροπολογία 508
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 
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και στις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις), ο 
οποίος περιλαμβάνει την διεύρυνση των 
ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης για τις 
μειονεκτούσες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 509
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 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 
μειονεκτούσες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 510
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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·
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Or. en

Τροπολογία 511
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 (σχεδιασμός, εφαρμογή και 
αξιολόγηση) των εθνικών στρατηγικών 
κατά της φτώχειας και της ενεργητικής 
ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 512
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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.

Or. en

Τροπολογία 513
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 
– περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 1
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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 
εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην 
υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση·

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

Or. en

Τροπολογία 514
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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·

Or. en

Τροπολογία 515
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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·
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Or. en

Τροπολογία 516
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας·

- περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας, προσιτές και 
πολιτιστικά ευαίσθητες που έχουν ως 
στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
καθοριστικών παραγόντων όσον αφορά 
τις ανισότητες στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 517
Elisabeth Schroedter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας·

–περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας και οικονομικά 
προσιτές που έχουν ως στόχο την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
καθοριστικών παραγόντων όσον αφορά 
τις ανισότητες στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 518
Kinga Göncz
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.2 – στήλη 3 
– περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές 
ανάγκες κοινοτήτων περιθωριοποιημένων 
ομάδων, όπως οι Ρομ·

Or. en

Τροπολογία 519
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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·

Or. en

Τροπολογία 520
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – 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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Or. en

Τροπολογία 521
Elisabeth Schroedter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
(αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 11) 

11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής και συμμετοχικής
δημόσιας διοίκησης και προώθηση της 
οικοδόμησης ικανοτήτων για τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και 
συγκεκριμένα τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ...].

(αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 11) 

Or. en

Τροπολογία 522
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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:

Or. en
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Τροπολογία 523
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό των 
νομικών, οργανωτικών και/ή 
διαδικαστικών ενεργειών μεταρρύθμισης·

– ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό των 
νομικών, οργανωτικών και/ή 
διαδικαστικών ενεργειών μεταρρύθμισης 
και των ενεργειών μεταρρύθμισης 
δημόσιας πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 524
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- απασχόληση ατόμων από κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων στον 
δημόσιο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 525
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 
1 – υποπερίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στρατηγικές της αποτελεσματικότητας 
της αρχής εταιρικής σχέσης 
συμπεριλαμβανομένης χρηματοδοτικής 
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έννοιας για επαρκή οικοδόμηση 
ικανοτήτων των εταίρων, που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) 
και γ).

Or. en

Τροπολογία 526
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 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 
καταγωγής1.

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 
καταγωγής1, και άλλων διεθνών 
δεσμεύσεων για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, όπως η Σύμβαση των ΗΕ για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(άρθρο 5)

Or. en

Τροπολογία 527
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
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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.

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 
καταγωγής1 καθώς και του άρθρου 5 της 
Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία

Or. en

Τροπολογία 528
Kinga Göncz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 1 – στήλη 3 – περίπτωση 1 –
υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στρατηγική για την κατάρτιση και τη 
διάδοση πληροφοριών για το προσωπικό 
που συμμετέχει στην εκτέλεση 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 
που συμμετέχει στην εκτέλεση των 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 529
Kinga Göncz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 530
Ramona Nicole Manescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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.

Or. en

Τροπολογία 531
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 
αναπηρία·

– 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 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, 
των υπηρεσιών και των αγαθών·

Or. en
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Τροπολογία 532
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 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 αναπηρίες στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 533
Marian Harkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


