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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 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.

(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, με βάση τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων. 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 
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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.

εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των 
σχετικών συντελεστών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της απουσίας συγκεκριμένης πρότασης για κώδικα δεοντολογίας δεν είναι ξεκάθαροι οι 
λόγοι για την εισαγωγή ενός τέτοιου μέσου, αλλά ούτε και ο στόχος και ο χαρακτήρας του.

Τροπολογία 2
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 στη διασφάλιση της 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει με (14) Θα πρέπει να εκδοθεί ένα κοινό 
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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.

στρατηγικό πλαίσιο ώστε οι στόχοι της 
Ένωσης να μετουσιωθούν σε δράσεις με 
τη μορφή συστάσεων για τα Ταμεία του 
ΚΣΠ έτσι ώστε 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

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που προτείνεται να περιληφθούν στο ΚΣΠ θα πρέπει να εγκριθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 5
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 και τα κριτήρια για 
την εκπλήρωσή τους θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Αυτοί οι εκ των προτέρων 
όροι θα πρέπει να σχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των 
ταμείων σε εφαρμοστέες περιπτώσεις 
επενδύσεων. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
προηγούμενες εμπειρίες και την 
κατάσταση στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη. 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. en

Τροπολογία 6
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 

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
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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.

επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Το πλαίσιο 
επιδόσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει 
φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους 
και ορόσημα και θα πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
και τον χαρακτήρα των επεμβάσεων που 
προβλέπονται από το κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την 
επανεξέταση των επιδόσεων σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, δύο φορές 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, κατά τα έτη που θα 
συμφωνηθούν αμοιβαία από το εκάστοτε 
κράτος μέλος και την Επιτροπή. Ένα 
αποθεματικό επίδοσης θα πρέπει να 
προβλεφθεί και να κατανεμηθεί κατά το
έτος που θα συμφωνηθεί αμοιβαία από το 
κράτος μέλος και την Επιτροπή 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. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες 
αλλαγές στις οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
την επίτευξη των οροσήμων ή των 
στόχων.

Or. en
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Τροπολογία 7
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 
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 

(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, 
λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
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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 8
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.

(58) Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών, της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το 0,1 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.

Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
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υπερβαίνει το 2% των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
περιφερειών.

υπερβαίνει το 6% των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας
περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, 
τον καθορισμό της έκτασης και του 
πληθυσμού που καλύπτουν οι στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες 
για τα χρηματοδοτικά μέσα (εκ των 
προτέρων εκτίμηση, συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με 
συμπληρωματικούς κανόνες για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, τον
ενδεικτικό καθορισμό της έκτασης και του 
πληθυσμού που καλύπτουν οι στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες 
για τα χρηματοδοτικά μέσα (εκ των 
προτέρων εκτίμηση, συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 11
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 

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, αποφάσεις για την 
έγκριση των αμοιβαία συμφωνηθέντων
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, 
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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.

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. en

Τροπολογία 12
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 

(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 με τη μορφή συστάσεων
που θα ληφθούν υπόψη από κάθε Ταμείο 
του ΚΣΠ σύμφωνα με τις επενδυτικές 
προτεραιότητες και τους μηχανισμούς που 
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Ταμείων του ΚΣΠ με τις οικονομικές 
πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών και της Ένωσης·

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 κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 174 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 13
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, λαμβάνοντας 
υπόψη το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, 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·

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) «όρος εκ των προτέρων»: κρίσιμος 
παράγοντας που προκαθορίζεται με 
συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο, ο οποίος 



PA\897903EL.doc 15/47 PE486.190v01-00

EL

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
συγκεκριμένου περιεχομένου της 
επένδυσης που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθεί από τα ταμεία του ΚΣΠ, 
και ο οποίος έχει πραγματικό δεσμό και 
άμεσο αντίκτυπο όσον αφορά αυτήν την 
εφαρμογή.

Or. en

Τροπολογία 15
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, με βάση τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων , 
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.

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους, για τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές δημόσιες 
αρχές και τους οργανισμούς που δρουν σε 
διαφορετικά διοικητικά επίπεδα ως αρχές 
διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 17
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της απουσίας συγκεκριμένης πρότασης για κώδικα δεοντολογίας δεν είναι ξεκάθαροι οι 
λόγοι για την εισαγωγή ενός τέτοιου μέσου, αλλά ούτε και ο στόχος και ο χαρακτήρας του.

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Προσβασιμότητα για τα άτομα με 

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

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 10 – παράγραφος 1

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
μετουσιώνει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε συστάσεις 
σχετικά με βασικές δράσεις για τα Ταμεία 
του ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 20
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 θεματικό στόχο, τις συστάσεις 
σχετικά με τις βασικές δράσεις που θα 
υποστηριχθούν από το κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ



PE486.190v01-00 18/47 PA\897903EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που προτείνεται να περιληφθούν στο ΚΣΠ θα πρέπει να εγκριθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις με τη μορφή συστάσεων 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, 
λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας 
για τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

(v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας 
για τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες σύμφωνα με τις 
προτεραιότητες του κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 26
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 και την 
ανεργία ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και για
τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεικτικής κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en
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Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.
Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν τίθεται 
σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.1

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση των 
στοιχείων της σύμβασης εταιρικής σχέσης
που εμπίπτουν στο άρθρο 14 παράγραφος 
α) σημεία (iii) - (iv) και (vi) - (vii) και 
παράγραφος δ) σημεία (i) - (iii) το 
αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την 
υποβολή της από το κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί υπόψη 
ικανοποιητικά οι παρατηρήσεις που 
διατύπωσε η Επιτροπή. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης δεν τίθεται σε ισχύ πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2014.1

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εκ των προτέρων όροι που σχετίζονται 
με την αποτελεσματικότητα της 
συμμετοχής των ταμείων σε εφαρμοστέες 
περιπτώσεις επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

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.

Το 0,1% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε 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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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διάταξη εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της στο πλαίσιο 
της συνολικής οργάνωσης των ταμείων του ΚΣΠ, όσον αφορά τις εξουσίες της Επιτροπής και 
όσον αφορά το επίπεδο του διοικητικού φόρτου στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται η 
επίτευξη των ορόσημων των 
προγραμμάτων στο επίπεδο 
προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και 
εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στις 

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

εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη κατά τα έτη της 
επανεξέτασης των επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 37
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.

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

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 39
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 
ενδιάμεσων πληρωμών για μια 
προτεραιότητα ενός προγράμματος 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου.

3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων που πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 
προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 
μια προτεραιότητα δεν έχει επιτύχει σε 
επαρκή βαθμό τα ορόσημα που 
καθορίστηκαν στο πλαίσιο επιδόσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει το σύνολο 
ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για 
μια προτεραιότητα ενός προγράμματος 
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σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στους ειδικούς κανόνες του Ταμείου και 
σύμφωνα με τα προηγούμενα σχόλια της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροοικονομικοί όροι Αρωγή προς κράτη μέλη με 
δημοσιονομικές δυσκολίες

Or. en

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
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 

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 
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αξιολόγηση, όπως ορίζει το άρθρο 48. την εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως 
ορίζει το άρθρο 48.

Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – 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 περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7, 7α και 8.

Or. en

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 3
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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 κατά το έτος της πρώτης 
επανεξέτασης των επιδόσεων παραθέτει 
και εκτιμά τα στοιχεία που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 και την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές των 
δεικτών αποτελεσμάτων, όταν προκύπτουν 
στοιχεία από τις αξιολογήσεις. Εκτιμά 
επίσης την υλοποίηση δράσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 7α και 8 και 
αναφέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους 
της κλιματικής αλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) την επάρκεια των προβλεπόμενων 
μέτρων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία·
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Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) την υποστήριξη της ενίσχυσης των 
ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών όσον αφορά την συμμετοχή 
εκπροσώπων ευάλωτων ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 30% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
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αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

Or. en

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 54
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) ανακτήσιμος 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθούν οι τρέχοντες κανόνες στην επιλεξιμότητα του ΦΠΑ 
προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση και κατά 
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συνέπεια ο κίνδυνος σημαντικής μείωσης της χρήσης κονδυλίων από τα κράτη μέλη. Η 
επιλεξιμότητα του ανακτήσιμου ΦΠΑ είναι πολύ σημαντική ιδίως για δήμους και περιοχές που 
είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι και οι οποίοι θα μπορούσαν σε διαφορετική περίπτωση να 
αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες από τις τρέχουσες.

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 10% της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 
προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 3%
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος·

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 15% της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 
προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 5%
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 56
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 αναλογικά η συνεισφορά των 
Ταμείων του ΚΣΠ, εάν εντός πέντε ετών –
και στην περίπτωση των ΜΜΕ εντός 
τριών ετών– από την τελική πληρωμή 
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, κατά περίπτωση, υπόκειται 
σε:

Or. en
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Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 59
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. 

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 45% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
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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.

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

Δεδομένης της απουσίας συγκεκριμένων δεδομένων που να δικαιολογούν τις προτεινόμενες 
μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα ποσοστά, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών ανάμεσα στα 
κράτη μέλη, είναι προτιμότερο να διατηρηθεί η τρέχουσα ευελιξία. Στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης θα πρέπει να συμφωνηθούν κατανομές σε μεμονωμένα ταμεία, με βάση το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και άλλα σχετικά προγράμματα και στρατηγικές του κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 60
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 0,1% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με το 
άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 61
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 

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 
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της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 2% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 6% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 

(iii) (iii) τον ενδεικτικό κατάλογο των 
πόλεων όπου θα υλοποιηθούν ενέργειες 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, την 
ενδεικτική ετήσια κατανομή της 
υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τις ενέργειες 
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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·

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

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 65
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 ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια και την ανεργία ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα άτομα με 
αναπηρία και στις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, και την ενδεικτική κατανομή 
πιστώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 –στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 –εδάφιο 1 –σημείο 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 

(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 
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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·

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·

Or. en

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 –εδάφιο 1 –σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 89 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) δράσης για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία·
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Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 75
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 και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις·

Or. en
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Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 77
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 ειδικών αναγκών των
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια και την 
ανεργία ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες 
και τις κοινότητες περιθωριοποιημένων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων 
χρηματοδοτικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 108 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 80
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 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

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

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

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 

Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο σε ένα κράτος μέλος, το οποίο δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της 
αρχικής και ετήσιας προχρηματοδότησης, 
ενδιάμεσων πληρωμών και του ετήσιου 
υπολοίπου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση των τροποποιήσεων επί του άρθρου 124 θα πρέπει να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη, επίσης σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί περισσότερη προβλεψιμότητα ως βασική αρχή του νέου 
νομοθετικού πλαισίου.

Τροπολογία 85
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·

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

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πλαίσιο επιδόσεων συνίσταται σε 
ορόσημα που καθορίζονται για κάθε 
προτεραιότητα για δύο ορισμένα έτη της 
περιόδου προγραμματισμού που 
προηγούνται των ετών της επανεξέτασης 
των επιδόσεων και τα οποία πρόκειται να 
συμφωνηθούν αμοιβαία από το κράτος 



PE486.190v01-00 46/47 PA\897903EL.doc

EL

μέλος και την Επιτροπή, και για τους 
στόχους που έχουν καθοριστεί για το 2022.
Τα ορόσημα και οι στόχοι παρουσιάζονται 
σύμφωνα με το μορφότυπο που ορίζεται 
στον πίνακα 1.

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


