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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για την υλοποίηση των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, της καινοτομίας, της 
έρευνας, των τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ, μέσω στρατηγικών οικονομικών επενδύσεων.
Η επιτροπή μας, ως εκ τούτου, ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την ορθή διαμόρφωση των 
στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή 2014–2020 
και συμμετέχει σε αυτή. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσουμε τον κατάλληλο συντονισμό των 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων με άλλα κοινοτικά 
προγράμματα, συγκεκριμένα το Ορίζων 2020, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 
το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, καθώς και την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ταμείων.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροπολογίες με στόχο τον βέλτιστο 
προσδιορισμό των στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τη βελτίωση του 
συντονισμού και την ορθή εκτέλεση του ταμείου.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει 
ορισμένα καίρια στοιχεία για τις κατευθύνσεις και τους κανόνες που είναι κοινά σε όλα τα 
ταμεία περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει να εξετασθεί και να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, με τη μέγιστη δυνατή συνεργασία των κοινοτικών θεσμικών οργάνων.

Έχοντας τούτο κατά νου, η συντάκτρια γνωμοδότησης θα ήθελε να αφήσει το θέμα αυτό 
στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή· ωστόσο, ταυτόχρονα, η γνωμοδότηση περιλαμβάνει:
- τροπολογίες που περιορίζουν σαφώς την εμβέλεια του κοινού στρατηγικού πλαισίου 

δεδομένου ότι απλώς θα εφαρμόσει σε επιχειρησιακό επίπεδο τους στόχους και τις 
επενδυτικές προτεραιότητες όπως ορίζονται στις βασικές πράξεις,

- τροπολογίες για το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής με τις οποίες επιδιώκεται να 
οριστούν καλύτερα οι επενδυτικές προτεραιότητες, υπό μορφή περίπου εκ νέου 
υποβολής των βασικών δράσεων που προβλέπονται στο έγγραφο εργασίας του 
προσωπικού της Επιτροπής (SWD(2012) 61 τελικό).

Με τον τρόπο αυτό η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι στρατηγικοί 
στόχοι και οι βασικές επενδυτικές προτεραιότητες των διαρθρωτικών ταμείων θα συζητηθούν 
και θα αποφασισθούν από τον συννομοθέτη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
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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 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· εκτιμά ότι τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως 
για να στηρίξουν την ανάπτυξη 
ικανοτήτων στις περιφέρειες μέσω 
ειδικών δραστηριοτήτων που θα 
αποσκοπούν στην ίδρυση κέντρων 
αριστείας, στον εκσυγχρονισμό των 
πανεπιστημίων, στην αγορά 
επιστημονικού εξοπλισμού, στην τοπική 
μεταφορά τεχνολογίας, στην υποστήριξη 
προς νέες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς 
και στην τοπική διάδραση μεταξύ 
βιομηχανίας και πανεπιστημιακής 
κοινότητας· εκτιμά ότι τούτο θα 
επιτρέψει τη δημιουργία κλίμακας 
αριστείας που θα συμβάλει στην πλήρη 
συμμετοχή των περιφερειών αυτών στο 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020», με βάση την 
ποιότητα και την αριστεία· εν συνεχεία 
του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 
ή τη συγχρηματοδότηση των 
ερευνητικών προγραμμάτων που θα 
εξασφαλίσουν τη συνέχεια του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» και για 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας, κατά τρόπον ώστε να 
ενθαρρυνθεί η ευχερής πρόσβαση στη 
γνώση ή να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της 
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παραγόμενης γνώσης ως προς την άμεση 
χρήση στην οικονομία ή την κοινωνία·

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να αυξηθούν οι 
συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών 
ταμείων και άλλων κοινοτικών 
προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει, και να ενημερώνει 
τακτικά, έναν ηλεκτρονικό κατάλογο 
προτάσεων για κοινοτικά προγράμματα 
τα οποία, μολονότι έχουν αξιολογηθεί 
θετικά, δεν διαθέτουν ή διαθέτουν 
ανεπαρκή κοινοτική χρηματοδότηση.  Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν κατά 
πόσον οι σημαντικές για τα ίδια
προτάσεις έργων του καταλόγου αυτού θα 
μπορούσαν να περιληφθούν στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη αντικατοπτρίζει την πρόταση για την καθιέρωση «σφραγίδας 
αριστείας» για τα εξαιρετικά έργα ή προγράμματα επίδειξης ή δοκιμαστικά σχέδια που δεν 
έχουν χρηματοδοτηθεί ή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ευρωπαϊκά κονδύλια και τα 
οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
ταμείων. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν ωστόσο, να υπάρχει η σχετική πληροφορία.

Τροπολογία 3

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 

(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 
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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.

περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν, οι οποίοι να έχουν 
περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με την 
αποτελεσματική χρήση των ταμείων του 
ΚΣΠ αλλά και να την επηρεάζουν άμεσα,
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 εξετάζει την αναστολή των πληρωμών
για το πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Ενίοτε ενδέχεται ένας εκ των προτέρων όρος να μην εξαρτάται από τις άμεσες ενέργειες αυτού 
που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

Τροπολογία 4

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 

(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. 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 
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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.

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. Αν αυτές οι 
διορθώσεις ή αναστολές αφορούν ένα 
κράτος μέλος του οποίου πλήττεται ή 
κινδυνεύει σοβαρά η χρηματοοικονομική 
σταθερότητα, οι εν λόγω πληρωμές 
μπορούν να διατεθούν στο κράτος μέλος 
στο πλαίσιο ενός χωριστού προγράμματος 
ανάπτυξης υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής. Αυτό θα πραγματοποιείται 
επί τη βάσει των εν λόγω προγραμμάτων 
αλλά με την επιφύλαξη των 
προτεραιοτήτων με τη μεγαλύτερη 
οικονομική απόδοση. Σκοπός αυτού του 
μηχανισμού είναι να μην οξύνεται ακόμη 
περισσότερο η οικονομικά τεταμένη 
κατάσταση.

Τροπολογία 5

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 
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.

προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. 
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των δεσμεύσεων. 
Οι αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στρ εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, θα 
πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
αναστολή πληρωμών θα πρέπει να αίρεται 
και τα κονδύλια να είναι εκ νέου διαθέσιμα 
στο οικείο κράτος μέλος μόλις το κράτος 
μέλος λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν έχει 
λάβει επαρκή μέτρα μέσα σε διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών μηνών, η 
Επιτροπή μπορεί να διαθέσει με 
ελεγχόμενο τρόπο την ανασταλείσα 
χρηματοδότηση σε πρόγραμμα το οποίο 
διαχειρίζεται η ίδια. Το πρόγραμμα αυτό 
πρέπει να προσανατολίζεται σε 
προτεραιότητες για τη μέγιστη δυνατή 
υποστήριξη της ανάπτυξης, για 
παράδειγμα στις οικονομικές υποδομές, 
για να αποτρέψει την αύξηση της ζημίας 
στην περιφερειακή οικονομία και στην 
κοινωνική κατάσταση.

Τροπολογία 6
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η Επιτροπή, έπειτα από αίτηση 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, θα 
εκδίδει ad hoc αποφάσεις για τον 
καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων 
που θα ισχύουν για το πρόγραμμα, με 
βάση τα ποσά που προέρχονται από τις 
διορθώσεις και αναστολές 
χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η σημασία των χρηματοδοτικών 
μέσων αυξάνει χάρη στα 
πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα για 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, της ικανότητάς τους 
να συνδυάζουν διαφορετικές μορφές 
δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την 
υποστήριξη στόχων δημόσιας πολιτικής 
και επειδή οι ανανεωνόμενες μορφές 
χρηματοδότησης καθιστούν την 
υποστήριξη αυτή περισσότερο βιώσιμη 
μακροπρόθεσμα.

(22) Η σημασία των χρηματοδοτικών 
μέσων αυξάνει χάρη στα 
πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα για 
τους πόρους του ΚΣΠ, της ικανότητάς 
τους να συνδυάζουν διαφορετικές μορφές 
δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την 
υποστήριξη στόχων δημόσιας πολιτικής 
και επειδή οι ανανεωνόμενες μορφές 
χρηματοδότησης καθιστούν την 
υποστήριξη αυτή περισσότερο βιώσιμη 
μακροπρόθεσμα και εξασφαλίζουν την 
επαφή με ένα ευρύτερο σύνολο δυνητικών 
δικαιούχων.

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω διευκρίνιση της σχετικής έννοιας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι 
ειδικοί κανόνες όσον αφορά τα ποσά που 
γίνονται αποδεκτά ως επιλέξιμες δαπάνες 
κατά το κλείσιμο, για να εξασφαλιστεί ότι 
τα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ στα 
χρηματοδοτικά μέσα, χρησιμοποιούνται 
πράγματι για επενδύσεις και πληρωμές 
στους τελικούς δικαιούχους. Είναι επίσης 
αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί κανόνες 
όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση 
πόρων που καταλογίζονται ως υποστήριξη 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης μη 
αναλωθέντων πόρων μετά το κλείσιμο των 
προγραμμάτων.

(27) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι 
ειδικοί κανόνες όσον αφορά τα ποσά που 
γίνονται αποδεκτά ως επιλέξιμες δαπάνες 
κατά το κλείσιμο, για να εξασφαλιστεί ότι 
τα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ στα 
χρηματοδοτικά μέσα, χρησιμοποιούνται 
πράγματι για επενδύσεις και πληρωμές 
στους τελικούς δικαιούχους. Είναι επίσης 
αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί κανόνες 
όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση 
πόρων που καταλογίζονται ως υποστήριξη 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης μη 
αναλωθέντων πόρων μετά το κλείσιμο των 
προγραμμάτων. Αυτοί οι επιστρεφόμενοι ή 
μη αναλωθέντες πόροι του ΚΣΠ πρέπει 
να διατίθενται από κοινού με άλλους 
διαθέσιμους πόρους, π.χ. από 
δημοσιονομικές διορθώσεις, στα κράτη 
μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσχέρειες στη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα, υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτεραιότητες που περισσότερο 
προωθούν τη μεγέθυνση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Κατά την αξιολόγηση των 
σημαντικότερων σχεδίων παραγωγικών 
επενδύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για να κρίνει κατά πόσο η 
χρηματοδοτική συνεισφορά των Ταμείων 
δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων 
εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η 
κοινοτική χρηματοδότηση δεν θα 
υποστηρίζει μετεγκατάσταση εντός των 
ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41 β) Ζητεί, σε σχέση με τις άμεσες 
επιδοτήσεις επιχειρήσεων, να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
αντί να επηρεάζει τις αποφάσεις των 
επιχειρήσεων όσον αφορά τον τόπο 
εγκατάστασης ενός εργοστασίου, 
συνήθως εισπράττεται από επιχειρήσεις 
που έχουν ήδη λάβει τέτοιες αποφάσεις 
και ζητεί, ως εκ τούτου, η χρηματοδοτική 
ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων να επικεντρώνεται σε 
επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και 
της ανάπτυξης ή να παρέχεται, 
συχνότερα απ’ ό,τι ισχύει σήμερα, έμμεσα 
μέσω της χρηματοδότησης υποδομών.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41 γ) Ζητεί επίσης να περιληφθούν στο 
γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία σαφείς διατάξεις που θα 
αποκλείουν την παροχή οιασδήποτε 
ενωσιακής χρηματοδότησης για 
μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων εντός 
της Ένωσης, μειώνοντας στα 10 
εκατομμύρια το κατώφλι για τον έλεγχο 
των επενδύσεων μετεγκατάστασης, 
αποκλείοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις 
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από τις άμεσες επιδοτήσεις και θέτοντας 
δεκαετές όριο στη διάρκεια 
δραστηριοποίησης.

Τροπολογία 12

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

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86 α) Σε κράτη μέλη τα οποία 
πλήττονται ή κινδυνεύουν από δυσχερή 
οικονομική κατάσταση και λαμβάνουν 
ήδη ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 22, 
παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, να τους 
διαθέσει διορθωμένη ή/και ανακτηθείσα 
χρηματοδότηση ή/και έσοδα από τόκους 
ή άλλες εισροές στο πλαίσιο κεντρικής 
διαχείρισης πόρων σύμφωνα με το άρθρο 
53α του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002, σε ξεχωριστό πρόγραμμα, το 
οποίο δίνει έμφαση στις επενδύσεις για 
μεγέθυνση, ιδίως σε έργα οικονομικών 
υποδομών.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86 β) Για να μην επιδεινώνεται 
περαιτέρω η οικονομική κατάσταση 
κρατών μελών τα οποία ήδη απειλούνται 
ή χειμάζονται από δυσχερή οικονομική 
κατάσταση, η Επιτροπή, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος αυτών των κρατών 
μελών, πρέπει να διαθέτει, υπό τη 
διαχείρισή της, την ανακτηθείσα ή 
ανασταλείσα χρηματοδότηση το 
συντομότερο δυνατόν, μέσω ξεχωριστού 
προγράμματος, το οποίο προωθεί τη 
μεγέθυνση με πρακτικούς τρόπους, για 
παράδειγμα με την ανάπτυξη 
οικονομικών υποδομών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Η συχνότητα των δημοσιονομικών 
ελέγχων των πράξεων πρέπει να είναι 
ανάλογη με το μέγεθος της υποστήριξης 
της Ένωσης που προέρχεται από τα 
Ταμεία. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων 
πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική 
επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν 
υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Παρόλα 
αυτά, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας δημοσιονομικών ελέγχων ανά 
πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας ή απάτης ή στο πλαίσιο 
δειγματοληπτικών ελέγχων μετά το 
κλείσιμο μιας περατωθείσας πράξης. Για 
να είναι το επίπεδο των δημοσιονομικών 
ελέγχων της Επιτροπής ανάλογο με τον 
κίνδυνο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 

(87) Η συχνότητα των δημοσιονομικών 
ελέγχων των πράξεων πρέπει να είναι 
ανάλογη με το μέγεθος της υποστήριξης 
της Ένωσης που προέρχεται από τα 
Ταμεία. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των 
διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων 
πρέπει να μειώνεται, όταν η συνολική 
επιλέξιμη δαπάνη μιας πράξης δεν 
υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Αν η πράξη 
είναι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων 
ευρώ και άνω, η Επιτροπή επωμίζεται το 
καθήκον ελέγχου. Παρόλα αυτά, πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα διενέργειας 
δημοσιονομικών ελέγχων ανά πάσα 
στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας, μετεγκατάστασης ή απάτης ή 
στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων 
μετά το κλείσιμο μιας περατωθείσας 
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θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε 
σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
όταν δεν υπάρχουν σημαντικές 
ανεπάρκειες ή όταν είναι αξιόπιστη η 
ελεγκτική αρχή.

πράξης. Για να είναι το επίπεδο των 
δημοσιονομικών ελέγχων της Επιτροπής 
ανάλογο με τον κίνδυνο, η Επιτροπή θα 
πρέπει να είναι σε θέση να μειώνει το 
ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν 
υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν, 
κατά την προηγούμενη χρηματοδοτική 
περίοδο, η ελεγκτική αρχή έχει δείξει ότι 
είναι αξιόπιστη.

Τροπολογία 16

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 

(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 
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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.

σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

Τροπολογία 17

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 τις σχετικές ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης, των 
σχετικών συστάσεων που εξέδωσε το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης και με βάση 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 18

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 πολιτικές 
και τις προτεραιότητες της Ένωσης και 
συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της 
Ένωσης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
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επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών.

3. Η υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών και 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το μερίδιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία του 
ΚΣΠ εκτελείται εντός του πλαισίου της 
επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 53 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, πλην του 
ποσού του Ταμείου Συνοχής που 
μεταφέρεται στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» που αναφέρεται 
στο άρθρο 84 παράγραφος 4 και των 
καινοτόμων δράσεων με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 του 
κανονισμού του ΕΤΠΑ και της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

7. Το μερίδιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία του 
ΚΣΠ εκτελείται εντός του πλαισίου της 
επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 53 στοιχείο β) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, πλην του 
ποσού του Ταμείου Συνοχής που 
μεταφέρεται στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» που αναφέρεται 
στο άρθρο 84 παράγραφος 4 και των 
καινοτόμων δράσεων με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 του 
κανονισμού του ΕΤΠΑ και της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
καθώς και των προγραμμάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 22, παράγραφος 
2α, σχετικά με τη στήριξη των κρατών 
μελών που αντιμετωπίζουν 
χρηματοοικονομικές δυσχέρειες.

Τροπολογία 21
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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 αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των Ταμείων του 
ΚΣΠ με την εξασφάλιση της επίτευξης 
των προτεινόμενων στόχων και μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της αξιολόγησης, καθώς και μέσω της 
διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής, 
τονίζοντας την ανάγκη δημοσιοποίησης 
των αιτιολογήσεων.

Τροπολογία 22

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, ένα 
κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση,
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4,
με τις αρμόδιες τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και με τους 
ακόλουθους εταίρους:

Τροπολογία 23

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, τον 
συμβιβασμό της οικογενειακής με την 
επαγγελματική ζωή ώστε να αυξηθεί ο 
βαθμός απασχόλησης του γυναικείου 
εργατικού δυναμικού, καθώς και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
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κατά τα στάδια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης και της αξιολόγησης των 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης αειφόρου ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και της βελτίωσης 
του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 11 και 19 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και την ανάγκη αποφυγής 
μελλοντικού εξωτερικού κόστους για την 
ευρωπαϊκή κοινωνία.

Τροπολογία 25

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 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ειδικότερα 
των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα 
(για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 4) υποστήριξη, σε όλους τους τομείς, της 
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οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς·

μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με 
χαμηλές εκπομπές ρυπογόνων ουσιών που 
έχουν τις σοβαρότερες συνέπειες·

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη και άλλων ρυπογόνων ουσιών, πέραν του διοξειδίου του άνθρακα, στον 
περιορισμό των ρυπογόνων ουσιών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα 
των κτιρίων και των κατοικιών·

Τροπολογία 28

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 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων καθώς και 
της αποτελεσματικής διαχείρισής τους, 
με την κατάλληλη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων·

7) προώθηση των βιώσιμων 
συνδυασμένων μεταφορών και της 
κινητικότητας, με παράλληλη έμφαση 
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στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης 
και στην ολοκλήρωση των 
διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν,
σε βιώσιμες υποδομές συνδυασμένων 
μεταφορών·

Τροπολογία 30

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) αύξηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

Τροπολογία 31

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 υγεία, την εκπαίδευση, 
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

Τροπολογία 32

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,
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και 
παροχή στρατηγικού προσανατολισμού 
για την εδαφική ανάπτυξη στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης, μέσω της 
Εδαφικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Αιτιολόγηση

Η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει επίσης την παρέμβαση από τη βάση προς την 
κορυφή. Η Εδαφική Ατζέντα 2020 που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη το 2011 παρέχει 
χρησιμότατες συστάσεις για την εδαφική ανάπτυξη στην ΕΕ.

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) αύξηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η στρατηγική πρέπει να διαμορφωθεί σε 
πλαίσιο διαλόγου με τους αρμόδιους για 
την εφαρμογή της περιφερειακής 
πολιτικής της ΕΕ φορείς των κρατών 
μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια 
προσέγγιση κοινής αποδοχής.

Αιτιολόγηση

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο απλώς θα εφαρμόσει σε επιχειρησιακό επίπεδο τους στόχους και 
τις επενδυτικές προτεραιότητες όπως ορίζονται στις βασικές πράξεις. 

Είναι σκόπιμο να υπάρχει διαρκής διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς που είναι 
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αρμόδιοι για την εφαρμογή.

Τροπολογία 35

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 και σύμφωνα 
με τις επενδυτικές προτεραιότητες κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, τις βασικές δράσεις 
που θα υποστηριχθούν από το κάθε Ταμείο 
του ΚΣΠ· 

Αιτιολόγηση

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο απλώς θα εφαρμόσει σε επιχειρησιακό επίπεδο τους στόχους και 
τις επενδυτικές προτεραιότητες όπως ορίζονται στις βασικές πράξεις.

Τροπολογία 36

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

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 ή τις συνέργειες για τις 
θαλάσσιες και τις ποτάμιες λεκάνες·

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 

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

με τις αντίστοιχες ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις δυνάμει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου που 
έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης  και με βάση 
τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία 38

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.

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο βρίσκεται 
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 39

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

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή μπορεί να 
διαβιβάζει στον νομοθέτη, κατόπιν 
αιτήματός του, πρόταση τροποποίησης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σύμβαση Κάθε κράτος μέλος, με τη στήριξη και σε 
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εταιρικής σχέσης για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

συνεργασία με την Επιτροπή, καταρτίζει, 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία 41

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 σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4, από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο 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 που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις αντίστοιχες 
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 
και με βάση τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii
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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 εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ και την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

(iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για 
καθένα από τα Ταμεία του ΚΣΠ, καθώς 
και το συνολικό ενδεικτικό ποσό 
υποστήριξης που προβλέπεται για τους 
στόχους που αφορούν την κλιματική 
αλλαγή·

Αιτιολόγηση

Προέχει να είναι κατανοητή η διάθεση της παρεχόμενης ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο για 
τους θεματικούς στόχους.

Τροπολογία 45

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

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 και τις 
υπάρχουσες συνέργειες για τις θαλάσσιες 
και ποτάμιες λεκάνες·
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – στοιχείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τους μηχανισμούς σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο που εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων του 
ΚΣΠ και άλλων ενωσιακών και εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων καθώς και με την 
ΕΤΕπ·

(i) τους μηχανισμούς, τις δομές και τους 
φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
που εξασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ 
των Ταμείων του ΚΣΠ και άλλων 
ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών 
μέσων καθώς και με την ΕΤΕπ· όσον 
αφορά τον συντονισμό με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, θα 
πρέπει να αναφέρει τις δομές που 
εγγυώνται τον στρατηγικό εντοπισμό 
προτεραιοτήτων για τα διάφορα μέσα. 
Επιδίωξη των δομών αυτών θα πρέπει να 
είναι επίσης η αποφυγή των 
επικαλύψεων, ο εντοπισμός τομέων στους 
οποίους χρειάζεται πρόσθετη οικονομική 
στήριξη και η εξασφάλιση συνεκτικών 
και ορθολογικών ευκαιριών 
χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη βασίζεται στην εξήγηση που δίνεται στο έγγραφο εργασίας του προσωπικού της 
Επιτροπής (SWD (2012) 61 τελικό) σχετικά με το πώς πρέπει να λειτουργεί ο συντονισμός με τα 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. Τα στοιχεία αυτά – που είναι ζωτικά για την επιτυχή 
εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων – θα πρέπει να εξετάζονται στη βασική πράξη.

Τροπολογία 47

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 

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
περιφερειών με γεωγραφικές περιοχές που 
πλήττονται κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικά προβλήματα ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
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μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

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·

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
την ανάπτυξη των υποδομών των 
περιφερειών, ιδίως μια ολοκληρωμένη 
αξιοποίηση των Ταμείων του ΚΣΠ, της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και των ταμείων ΔΕΔ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις διασυνοριακές συνδέσεις και 
στην ένταξη περιφερειών σε 
διακρατικούς άξονες μεταφορών·

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) έναν ενοποιημένο πίνακα ορόσημων και 
ποσοτικών στόχων που θεσπίζονται στα 
προγράμματα για το πλαίσιο επιδόσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1, μαζί με τη μεθοδολογία και τον 
μηχανισμό για τη διασφάλιση της 
συνέπειας σε όλα τα προγράμματα και τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

(i) έναν ενοποιημένο πίνακα μετρήσιμων 
ποιοτικών και ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων που θεσπίζονται στα προγράμματα 
για το πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1, μαζί με τη 
μεθοδολογία και τον μηχανισμό για τη 
διασφάλιση της συνέπειας σε όλα τα 
προγράμματα και τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο ii
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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 εκ των προτέρων όρων και των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής τους, όταν δεν πληρούνται οι 
εκ των προτέρων όροι·

Τροπολογία 51

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 αντίστοιχες 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 
και με βάση τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, 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.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
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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.

πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή 
της από το κράτος μέλος, αφού ληφθούν
υπόψη οι παρατηρήσεις που διατύπωσε η 
Επιτροπή. Το οικείο κράτος μέλος και η 
Επιτροπή συνεργάζονται για την όσο το 
δυνατόν ταχύτερη έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης. Σε κάθε περίπτωση, η 
μέγιστη προθεσμία έγκρισης των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την 
υποβολή τους από το κράτος μέλος. Η 
σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν τίθεται σε 
ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία 53

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 για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου. Αυτοί οι εκ των 
προτέρων όροι συνδέονται στενά με την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 
του ΚΣΠ.

Τροπολογία 54

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 

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, όσον αφορά τους πόρους που 
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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. 

σχετίζονται με τον τομέα τον οποίο 
επηρεάζουν οι όροι, 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. Στην περίπτωση κρατών μελών 
που απειλούνται ή πλήττονται από 
χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, 
εφαρμόζεται το άρθρο 22, παράγραφος 
2α (αίτηση για ειδικό πρόγραμμα υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής).

Αιτιολόγηση

Η σύμβαση εταιρικής σχέσης θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια πώς επιμερίζονται οι 
ευθύνες όσον αφορά την εφαρμογή του μηχανισμού μεταξύ Επιτροπής, κράτους μέλους και 
διαχειριστικής αρχής.  

Δεδομένου ότι στους όρους περιλαμβάνεται σύστημα κυρώσεων, θα πρέπει να συνδέονται στενά 
με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή και με τους στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.  Οι όροι που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ ενδέχεται να μη λαμβάνουν υπόψη 
άλλες μεταβλητές που αφορούν το συγκεκριμένο τοπικό ή περιφερειακό πλαίσιο, πράγμα που 
έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία της δράσης.

Τροπολογία 55

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.

διαγράφεται

Τροπολογία 56
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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 
εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη το 2017 και το 2019.  

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

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Μέρος – Άρθρο 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο διαγράφεται.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα κράτη μέλη που πληρούν μία από 
τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχεία α), 
β) ή γ), μπορούν, προκειμένου να 
σταθεροποιηθεί η οικονομική τους 
κατάσταση και να αποτραπεί μία 
καταστρεπτική χρηματοοικονομική 
απώλεια, να αναθέτουν στην Επιτροπή να 
εφαρμόσει, δυνάμει εκτελεστικής πράξης, 
χωριστό πρόγραμμα σύμφωνα με το 
άρθρο 53α του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, περί του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1 (κεντρική διαχείριση 
πόρων), το οποίο διασφαλίζει ότι οι 
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ανασταλείσες ή/και ανακτηθείσες 
πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους θα 
χρησιμοποιηθούν, όσο γίνεται 
συντομότερα, για να καταστήσουν δυνατή 
την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 
4, του παρόντος κανονισμού με σκοπό τη 
μέγιστη δυνατή αύξηση του αντικτύπου 
των διαθέσιμων πιστώσεων στη 
μεγέθυνση και στην ανταγωνιστικότητα· 
_________
1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ.1.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη που πληρούν μία από 
τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχεία α), 
β) ή γ), μπορούν, προκειμένου να 
σταθεροποιηθεί η οικονομική τους 
κατάσταση και να αποτραπεί μία 
καταστρεπτική χρηματοοικονομική 
απώλεια, να αναθέτουν στην Επιτροπή να 
εφαρμόσει, δυνάμει εκτελεστικής πράξης, 
χωριστό πρόγραμμα σύμφωνα με το 
άρθρο 53α του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, περί του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1 (κεντρική διαχείριση 
πόρων), το οποίο διασφαλίζει ότι οι 
ανασταλείσες ή/και ανακτηθείσες 
πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους θα 
χρησιμοποιηθούν, όσο γίνεται
συντομότερα, για την επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 21, 
παράγραφος 4, του παρόντος κανονισμού 
με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αύξηση του 
αντικτύπου των διαθέσιμων πιστώσεων 
στη μεγέθυνση και στην 
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ανταγωνιστικότητα·
1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ.1.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, τις αντίστοιχες 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  και με 
βάση τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, 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. Η απόφαση 
πρέπει να λαμβάνεται σε συνέχεια μιας 
διαφανούς διαδικασίας.

Τροπολογία 61

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 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
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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·

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· κατά τη 
συγκρότηση της ομάδας πρέπει να 
επιδιώκεται η ισότητα των φύλων.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε 
δυσχερή οικονομική θέση και τα οποία 
πληρούν μία από τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 22, παράγραφος 1, επενδύουν, με 
την υποστήριξη της Επιτροπής, αν 
χρειαστεί, έσοδα από τόκους ή άλλα 
κέρδη, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή 
αύξηση της μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε έργα 
υποδομών που ευνοούν την οικονομία.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έργα υποδομών.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 38 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε 
δυσχερή οικονομική θέση και τα οποία 
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πληρούν μία από τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 22, παράγραφος 1, επενδύουν, με 
την υποστήριξη της Επιτροπής, αν 
χρειαστεί, τους πόρους που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή 
αύξηση της μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε έργα 
υποδομών που ευνοούν την οικονομία.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε 
δυσχερή οικονομική θέση και τα οποία 
πληρούν μία από τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 22, παράγραφος 1, επενδύουν, με 
την υποστήριξη της Επιτροπής, αν 
χρειαστεί, τους πόρους που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή 
αύξηση της μεγέθυνσης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε έργα 
υποδομών που ευνοούν την οικονομία.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – σημείο 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. Κάθε μέλος 
της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου. Κατά τη συγκρότηση 
της επιτροπής πρέπει να επιδιώκεται η 
ισότητα των φύλων.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 44 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Συνοπτική έκθεση του περιεχομένου 
της ετήσιας και των τελικών εκθέσεων 
υλοποίησης δημοσιοποιούνται για την 
ενημέρωση των πολιτών.

8. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσιες 
και ενδιάμεσες εκθέσεις σχετικά με τον 
τρόπο χρήσης των πόρων και την 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
της Ένωσης για την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν εκ των 
προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση
της ποιότητας του σχεδιασμού κάθε 
προγράμματος.

1. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία και υπό 
την καθοδήγηση της Επιτροπής,
πραγματοποιούν εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού κάθε 
προγράμματος.

Τροπολογία 69

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 με το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης και τις αντίστοιχες ειδικές 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 και με βάση 
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τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων·

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 50 – παράγραφος 1

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 και 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.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ 
ονόματος της Επιτροπής, τα Ταμεία του 
ΚΣΠ μπορούν να χρηματοδοτούν τα μέτρα 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
αξιολόγησης, δημοσιονομικού ελέγχου και 
ελέγχου, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ 
ονόματος της Επιτροπής, ή μετά από 
σχετικό αίτημα κράτους μέλους έπειτα 
από την έγκριση της Επιτροπής, τα 
Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τα μέτρα προετοιμασίας, 
παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής 
βοήθειας, αξιολόγησης, δημοσιονομικού 
ελέγχου και ελέγχου, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 72

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μέτρα που σχετίζονται με την 
ανάλυση των συναφών υπό εξέλιξη έργων 
στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών 
προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα 
πλαίσιο Ε&Α, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» ή το 
Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία, καθώς και 
προτάσεων έργων για τα προγράμματα 
αυτά οι οποίες, μολονότι έχουν 
αξιολογηθεί θετικά, δεν διαθέτουν 
χρηματοδότηση από την ΕΕ λόγω 
δημοσιονομικών περιορισμών·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 1 – σημείο 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:

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή και κάθε ένα από τα 
κράτη μέλη έχουν από κοινού την ευθύνη 
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για την υλοποίηση των ορισθέντων 
στόχων και την καλή διαχείριση των 
πόρων.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – Άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 77 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Αν ένα κράτος μέλος σε δυσχερή 
οικονομική κατάσταση πληροί μία από 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 22, παράγραφος 1, η Επιτροπή, 
κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, 
συγκροτεί, δυνάμει εκτελεστικής πράξης, 
χωριστό πρόγραμμα με κεντρική 
διαχείριση των πιστώσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 53α του κανονισμού αριθ. 
1605/2002, για να συγκεντρώνει τις 
ανασταλείσες ή/και ανακτηθείσες 
πιστώσεις καθώς και έσοδα από τόκους ή 
αναξιοποίητες πιστώσεις του εν λόγω 
κράτους μέλους και να τις χρησιμοποιεί 
για την κατά το δυνατό αποδοτικότερη 
προώθηση της μεγέθυνσης και της 
οικονομικής απόδοσης, ιδίως με έργα 
υποδομών που ευνοούν την οικονομία.

Τροπολογία 77



PE486.188v02-00 40/56 AD\905587EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 80 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Σε ό,τι αφορά κράτη μέλη που 
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική 
κατάσταση και τα οποία πληρούν μία από 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 22, 
παράγραφος 1, οι ακυρωθείσες πιστώσεις 
επενδύονται, στο πλαίσιο προγράμματος 
που συγκροτεί η Επιτροπή, δυνάμει 
εκτελεστικής πράξης, και διαχειρίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 53α του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, κατά τρόπο 
ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη 
μέγιστη δυνατή προώθηση της 
μεγέθυνσης και της οικονομικής 
ανάπτυξης, και ιδίως σε έργα υποδομών 
που ευνοούν την οικονομία, για να 
αποτραπούν επιπλέον οικονομικές ζημίες 
των περιφερειών·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, οι 
οποίες έχουν λάβει ενίσχυση σε αυτή την 
κατηγορία για περισσότερο από δύο 
περιόδους χρηματοδότησης αλλά, παρότι 
έλαβαν το μέγιστο επίπεδο υποστήριξης, 
δεν μπόρεσαν να επιτύχουν 
αξιοσημείωτες βελτιώσεις της 
οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής τους κατάστασης, 
κατατάσσονται κατά την επόμενη 
περίοδο σε κατηγορία με υψηλότερη 
εθνική συγχρηματοδότηση·

Τροπολογία 79
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – σημείο 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% στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 21,19% (δηλ. σύνολο 68 710 486 782 
ευρώ) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Συνοχής·

δ) 21,19% στα κράτη μέλη που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29 % (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ) 
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

ε) 0,29 % ως πρόσθετη χρηματοδότηση για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά Όλες οι περιφέρειες οι οποίες κατά την 
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κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75 % του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75 % 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση 
με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

περίοδο 2007-2013 ενισχύονταν από τον 
στόχο «σύγκλιση» και των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75 % 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση 
με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να μειωθούν οι ανισότητες στις μέσες 
κατά κεφαλήν εντάσεις ενίσχυσης που 
μπορεί να ανακύψουν για ορισμένα κράτη 
μέλη σε σύγκριση με την περίοδο 2007-
2013, τα εν λόγω ποσοστά θεσπίζονται με 
σκοπό τη διάθεση χρηματοδότησης για 
την περίοδο 2014-2020 τουλάχιστον στο 
ύψος της περιόδου 2007-2013, με 
αναφορά στη μέθοδο υπολογισμού που 
περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. Το ύψος των ορίων μειώνεται 
ανάλογα με την εξαίρεση πιστώσεων για 
την αλιευτική και την αγροτική 
ανάπτυξη.

Αιτιολόγηση

Αν θεσπιστεί όριο κατ’ αποκοπήν ποσού στο 2,5%, δεν εξασφαλίζεται η ευελιξία που θα 
αντανακλά τις υπάρχουσες ανισότητες ανάμεσα στα κράτη μέλη σε σχέση με τον ρυθμό 
απορρόφησης και το επίπεδο ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στις μικρές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων οι οικονομίες υπέφεραν σοβαρά 
από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατά τα έτη 2008-2010.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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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, ποσοστό 
απασχόλησης επί του ενεργού πληθυσμού
και ποσοστό ανεργίας για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·

Τροπολογία 85

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 25% 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.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις εταιρικής 
σχέσης καθώς και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα προσφέρουν μια 
αποτελεσματική και αποδοτική σύνδεση 
μεταξύ των πιστώσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής αλλά και με τη διευκόλυνση 
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«Συνδέοντας την Ευρώπη» και τους 
κανονισμούς που αφορούν τα ΔΕΔ·

Τροπολογία 87

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

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
11 700 000 004 ευρώ).

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7 % 
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα Ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται, κατά γενικό κανόνα, η 
μεταφορά μεταξύ των κατηγοριών 
περιφερειών των συνολικών πιστώσεων 
που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος για 
τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
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περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Τροπολογία 90

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 30% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – στοιχείο 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 που 
εντοπίζονται στις αντίστοιχες 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 με βάση τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, και λαμβανομένων 
υπόψη των ολοκληρωμένων 
κατευθυντήριων γραμμών και των εθνικών 
και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων·

Τροπολογία 92

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

i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν τον 
συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς 
και με την ΕΤΕπ·

i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν τον 
συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ, της διευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλων 
ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών 
μέσων καθώς και με την ΕΤΕπ·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο 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) όπου αυτό ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
συνέργειες και στρατηγικές που αφορούν 
θαλάσσιες και ποτάμιες λεκάνες·

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi a) την ταυτοποίηση περιοχών στις 
οποίες θα υποστηριχθούν οι 
διασυνοριακές συνδέσεις υποδομών ή/και 
οι περιφερειακές συνδέσεις·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) την προγραμματισμένη σύνδεση 
πιστώσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής με άλλα 
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χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως με τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) περιγραφή των ειδικών δράσεων για να 
ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των 
πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σ’ αυτήν, η 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων·

(i) περιγραφή των ειδικών δράσεων για να 
ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των 
πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας, 
ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και 
η προσαρμογή σ’ αυτήν στη βάση της 
λειτουργίας των οικοσυστημάτων, η 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων·

Τροπολογία 97

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i a) περιγραφή της συνεισφοράς του στη 
χρηματοδότηση των υποδομών·

Τροπολογία 98

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 

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με την επιφύλαξη ορίου 
20 % 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 
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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.

Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – σημείο 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, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και μετριασμού της, της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και της 
προστασίας της βιοποικιλότητας, καθώς 
και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές·

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο 
βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται 
στο άρθρο 91 για να διαπιστώσει αν η 
προτεινόμενη υποστήριξη από τα Ταμεία 
είναι δικαιολογημένη.

1. Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο 
βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται 
στο άρθρο 91 για να διαπιστώσει αν η 
προτεινόμενη υποστήριξη από τα Ταμεία 
είναι δικαιολογημένη. Η απόφαση πρέπει 
να λαμβάνεται σε συνέχεια μιας 
διαφανούς διαδικασίας.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατά την εκτίμηση των μεγάλων 
έργων η Επιτροπή εξετάζει αν η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του ταμείου 
οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων 
απασχόλησης στους υφιστάμενους 
τόπους εγκατάστασης εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 
διασφαλιστεί ότι η κοινοτική 
χρηματοδότηση δεν ενισχύει 
ενδοενωσιακές μετεγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το 
κράτος μέλος σε συμφωνία με τη 
διαχειριστική αρχή, τηρουμένης της αρχής 
της εταιρικής σχέσης.

Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το 
κράτος μέλος σε συμφωνία με τη 
διαχειριστική αρχή, τηρουμένης της αρχής 
της εταιρικής σχέσης  και της ισότητας 
των φύλων κατά τη συγκρότησή της.

Τροπολογία 103

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 

1. Όταν μια στρατηγική αστικής 
ανάπτυξης, μια στρατηγική ανάπτυξης 
υποδομών 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 
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επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»). υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) συνιστά να αναλύει η Επιτροπή την 
πιθανότητα συγκρότησης ενός 
πανευρωπαϊκού κοινού ταμείου 
χρηματοδοτούμενου από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία για την προώθηση της 
συνεργατικής ευρωπαϊκής έρευνας·

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – σημείο 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%.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 7 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να καθιερωθεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας, με ποσοστό 
χρηματοδότησης έως 80%, στο πλαίσιο 
του θεματικού στόχου που ορίζεται στο 
άρθρο 9, σημείο 1, σε επίπεδο Ένωσης ή 
σε διαπεριφερειακό επίπεδο και υπό την 
άμεση ή έμμεση διαχείριση της 
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Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή παρέχεται στις περιφέρειες η δυνατότητα να συμβάλουν και να 
συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση σε προγράμματα συνεργασίας Ε&Α, αλλά με κεντρική και 
εναρμονισμένη διαδικασία επιλογής, εφαρμογή και διαχειριστική προσέγγιση. Πρόκειται για 
ιδέα της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERAC) και διαφόρων βουλευτών στο 
πλαίσιο πρόσφατων εκθέσεων.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αραιοκατοικημένες (με λιγότερους από 
50 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) 
και εξαιρετικά αραιοκατοικημένες (με 
λιγότερους από 8 κατοίκους ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο) περιοχές.

γ) αραιοκατοικημένες (με λιγότερους από 
125 κατοίκους ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο) και εξαιρετικά 
αραιοκατοικημένες (με λιγότερους από 8 
κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) 
περιοχές  με σταθερά αρνητικό ισοζύγιο 
στη μετακίνηση πληθυσμού.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών οι οποίες προσδιορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ένα κράτος μέλος σε δυσχερή 
οικονομική κατάσταση πληροί μία από 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 22, παράγραφος 1, η Επιτροπή, 
κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, 
συγκροτεί, δυνάμει εκτελεστικής πράξης, 
χωριστό πρόγραμμα με κεντρική 
διαχείριση των πιστώσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 53α του κανονισμού αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, για να 
συγκεντρώνει τις ανασταλείσες ή/και 
ανακτηθείσες πιστώσεις, καθώς και 
έσοδα από τόκους ή αναξιοποίητες 
πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους, 
και να τις χρησιμοποιεί για την καλύτερη 
δυνατή προώθηση της μεγέθυνσης, ιδίως 
σε έργα υποδομών που ευνοούν την 
οικονομία.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 a. Αν ένα κράτος μέλος σε δυσχερή 
οικονομική κατάσταση πληροί μία από 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 22, παράγραφος 1, η Επιτροπή, 
κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, 
συγκροτεί, δυνάμει εκτελεστικής πράξης, 
χωριστό πρόγραμμα με κεντρική 
διαχείριση των πιστώσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 53α του κανονισμού αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, για να 
συγκεντρώνει τις ανασταλείσες ή/και 
ανακτηθείσες πιστώσεις, καθώς και 
έσοδα από τόκους ή αναξιοποίητες 
πιστώσεις του εν λόγω κράτους μέλους, 
και να τις χρησιμοποιεί για την καλύτερη 
δυνατή προώθηση της μεγέθυνσης, ιδίως 
σε έργα υποδομών που ευνοούν την 
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οικονομία.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – Άρθρο 143 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από μια 
συντονιστική επιτροπή των Ταμείων. Η 
τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή συνεπικουρείται από μια 
συντονιστική επιτροπή των Ταμείων. Η 
τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Κατά τη συγκρότηση της επιτροπής 
πρέπει να επιδιώκεται η ισότητα των 
φύλων.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – παύλα 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται 
στα άρθρα 7 και 8.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας – σημείο 1 – τρίτη στήλη "κριτήρια συμμόρφωσης"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση η 
οποία:

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση η 
οποία:

- συντάσσεται σε στενή συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους περιφερειακούς 
παράγοντες·

– βασίζεται σε ανάλυση SWOT για τη 
συγκέντρωση των πόρων σε περιορισμένο 
αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και 

– βασίζεται σε ανάλυση SWOT για τη 
συγκέντρωση των πόρων σε περιορισμένο 
αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και 
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καινοτομίας· καινοτομίας, λαμβανομένων υπόψη 
αξιολογήσεων προηγούμενων εμπειριών, 
εφόσον υπάρχουν·

– ορίζει μέτρα για την ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&ΤΑ·

– ορίζει μέτρα για την ενθάρρυνση των 
ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&ΤΑ·

- περιγράφει πιθανές συνέργειες με μέτρα 
που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»·

– περιέχει σύστημα παρακολούθησης και 
επανεξέτασης.

– περιέχει σύστημα παρακολούθησης και 
επανεξέτασης που επιτρέπει την ευέλικτη 
προσαρμογή του σχεδίου·

– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει πλαίσιο 
που ορίζει τους διαθέσιμους 
δημοσιονομικούς πόρους για έρευνα και 
καινοτομία·

– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει πλαίσιο 
που ορίζει τους διαθέσιμους 
δημοσιονομικούς πόρους για έρευνα και 
καινοτομία, καθώς και τα προγράμματα 
και την ιεράρχηση των επενδύσεων που 
συνδέονται με τις προτεραιότητες της 
ΕΕ·

– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει πολυετές 
σχέδιο εγγραφής στον προϋπολογισμό και 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις που συνδέονται με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ (Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών - ESFRI).

– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει πολυετές 
σχέδιο εγγραφής στον προϋπολογισμό και 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις που συνδέονται με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ (Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών - ESFRI).

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - πίνακας - σημείο 2 - δεύτερη στήλη "εκ των προτέρων όροι" -
παράγραφος 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2. Υποδομή δικτύων πρόσβασης νέας 
γενιάς (NGA): Η ύπαρξη εθνικών σχεδίων 
NGA που λαμβάνουν υπόψη τις 
περιφερειακές δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για την πρόσβαση υψηλής 
ταχύτητας στο διαδίκτυο, που εστιάζονται 
σε περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί 
να παρέχει ανοικτή υποδομή με προσιτό 
κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα, 
σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού 

2.2. Υποδομή δικτύων πρόσβασης νέας 
γενιάς (NGA): Η ύπαρξη εθνικών και/ή 
περιφερειακών σχεδίων NGA που 
λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές 
δράσεις για την επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ για την πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο 
διαδίκτυο και για την προώθηση της 
εδαφικής συνοχής, που εστιάζονται σε 
περιοχές στις οποίες η αγορά δεν μπορεί να 
παρέχει ανοικτή υποδομή με προσιτό 
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και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και 
παρέχουν προσβάσιμες υπηρεσίες στις 
ευάλωτες ομάδες.

κόστος και σε ικανοποιητική ποιότητα, 
σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού 
και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και 
παρέχουν προσβάσιμες υπηρεσίες στις 
ευάλωτες ομάδες.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας – σημείο 2 – τρίτη στήλη "κριτήρια συμμόρφωσης" – πρώτο 
εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ένα εθνικό σχέδιο NGA έχει τεθεί σε 
εφαρμογή εάν περιέχει:

Ένα εθνικό και/ή περιφερειακό σχέδιο 
NGA έχει τεθεί σε εφαρμογή εάν περιέχει:

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V - σημείο 2.1 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή στις δραστηριότητες 
ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές, των ακόλουθων φορέων:

3. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή στις δραστηριότητες 
ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις 
πρακτικές τουλάχιστον ενός από τους 
ακόλουθους φορείς:

Αιτιολόγηση
Στο θέμα αυτό απαιτείται σχετική ευελιξία, προκειμένου να συμμετέχουν οι πλέον 
ενδεδειγμένοι, σε σχέση με το είδος της ενέργειας/έργου, φορείς για τους οποίους θα πρέπει να 
προβλέπονται δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιοποίησης.
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