
AM\898870EL.doc PE487.722v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2011/0405(COD)

26.4.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
9 - 49

Σχέδιο γνωμοδότησης
Konrad Szymański
(PE483.709v01-00)

για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας

Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))



PE487.722v01-00 2/24 AM\898870EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\898870EL.doc 3/24 PE487.722v01-00

EL

Τροπολογία 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Δύο κύριες πολιτικές πρωτοβουλίες 
διαμόρφωσαν την περιφερειακή 
συνεργασία στην περιοχή γειτονίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση μεταξύ της Ένωσης και 
των ανατολικών γειτόνων της και η Ένωση 
για τη Μεσόγειο μεταξύ της Ένωσης και 
των γειτόνων της στα νότια της 
Μεσογείου. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
αποτελούν σημαντικά πολιτικά πλαίσια για 
την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες 
εταίρους και μεταξύ αυτών βάσει των 
αρχών της συνοικειοποίησης και της 
κοινής ευθύνης.

(6) Δύο κύριες πολιτικές πρωτοβουλίες 
διαμόρφωσαν την περιφερειακή 
συνεργασία στην περιοχή γειτονίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση μεταξύ της Ένωσης και 
των ανατολικών γειτόνων της και η Ένωση 
για τη Μεσόγειο, μαζί με την ARLEM 
(την Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και 
Τοπική Συνέλευση) μεταξύ της Ένωσης 
και των γειτόνων της στα νότια της 
Μεσογείου. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
αποτελούν σημαντικά πολιτικά πλαίσια για 
την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες 
εταίρους και μεταξύ αυτών βάσει των 
αρχών της συνοικειοποίησης και της 
κοινής ευθύνης.

Or. es

Τροπολογία 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ορισμένες σημαντικές εξελίξεις έλαβαν 
χώρα μετά τη δρομολόγηση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της 
θέσπισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Μεταξύ 
των εξελίξεων αυτών ήταν η εμβάθυνση 
της σχέσης με τους εταίρους, η 
δρομολόγηση περιφερειακών 
πρωτοβουλιών και διαδικασιών μετάβασης 
στη δημοκρατία στην περιοχή. Αυτό 

(7) Ορισμένες σημαντικές εξελίξεις έλαβαν 
χώρα μετά τη δρομολόγηση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της 
θέσπισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Μεταξύ 
των εξελίξεων αυτών ήταν η εμβάθυνση 
της σχέσης με τους εταίρους, η 
δρομολόγηση περιφερειακών 
πρωτοβουλιών και διαδικασιών μετάβασης 
στη δημοκρατία, ιδίως σε χώρες της 
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οδήγησε σε μια νέα θεώρηση για την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που 
διαμορφώθηκε το 2011, μετά τη συνολική 
στρατηγική αναθεώρηση της πολιτικής 
αυτής. Στη νέα αυτή θεώρηση
παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι της 
συνεργασίας της Ένωσης με τις γειτονικές 
χώρες και προβλέπεται μεγαλύτερη 
στήριξη στους εταίρους εκείνους που είναι 
προσηλωμένοι στην οικοδόμηση 
δημοκρατικών κοινωνιών και στην 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων
σύμφωνα με τις αρχές των «αναλογικών 
κερδών» και της και της «αμοιβαίας 
ευθύνης».

νότιας ακτής της Μεσογείου μετά τα 
γεγονότα της άνοιξης του 2011. Αυτό 
οδήγησε σε μια νέα θεώρηση για την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που 
διαμορφώθηκε το 2011, μετά τη συνολική 
στρατηγική αναθεώρηση της πολιτικής 
αυτής. Στην πολιτική αυτή 
παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι της
προώθησης της συνεργασίας και της
στήριξης στους εταίρους εκείνους που 
είναι προσηλωμένοι στην οικοδόμηση
δικαιότερων και δημοκρατικών 
κοινωνιών, οι οποίες σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, σύμφωνα με τις 
αρχές των «αναλογικών κερδών» και της 
και της «αμοιβαίας ευθύνης».

Or. fr

Τροπολογία 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ορισμένες σημαντικές εξελίξεις έλαβαν 
χώρα μετά τη δρομολόγηση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και της 
θέσπισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Μεταξύ 
των εξελίξεων αυτών ήταν η εμβάθυνση 
της σχέσης με τους εταίρους, η 
δρομολόγηση περιφερειακών 
πρωτοβουλιών και διαδικασιών μετάβασης 
στη δημοκρατία στην περιοχή. Αυτό 
οδήγησε σε μια νέα θεώρηση για την 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που 
διαμορφώθηκε το 2011, μετά τη συνολική 
στρατηγική αναθεώρηση της πολιτικής 
αυτής. Στη νέα αυτή θεώρηση 
παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι της 
συνεργασίας της Ένωσης με τις γειτονικές 
χώρες και προβλέπεται μεγαλύτερη 

(7) Ορισμένες σημαντικές πολιτικές 
μεταβολές έλαβαν χώρα στις νότιες και 
ανατολικές γειτονικές χώρες μετά τη 
δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας και της θέσπισης του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης. Μεταξύ των εξελίξεων 
αυτών ήταν η εμβάθυνση της σχέσης με 
τους εταίρους, η δρομολόγηση 
περιφερειακών πρωτοβουλιών και 
διαδικασιών μετάβασης στη δημοκρατία 
στην περιοχή. Αυτό οδήγησε σε μια νέα 
θεώρηση για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας που διαμορφώθηκε το 2011, μετά 
τη συνολική στρατηγική αναθεώρηση της 
πολιτικής αυτής. Στη νέα αυτή θεώρηση 
παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι της 
συνεργασίας της Ένωσης με τις γειτονικές 
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στήριξη στους εταίρους εκείνους που είναι 
προσηλωμένοι στην οικοδόμηση 
δημοκρατικών κοινωνιών και στην 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων 
σύμφωνα με τις αρχές των «αναλογικών 
κερδών» και της και της «αμοιβαίας 
ευθύνης».

χώρες και προβλέπεται μεγαλύτερη 
στήριξη στους εταίρους εκείνους που είναι 
προσηλωμένοι στην οικοδόμηση 
δημοκρατικών κοινωνιών και στην 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων 
σύμφωνα με τις αρχές των «αναλογικών 
κερδών» και της και της «αμοιβαίας 
ευθύνης».

Or. es

Τροπολογία 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού 
αυτού πρέπει να προωθεί μια 
διασυνοριακή και διαφοροποιημένη 
προσέγγιση για να διευκολύνεται η άμεση 
και αποτελεσματική εφαρμογή των 
προγραμμάτων στις χώρες που 
καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας, ούτως ώστε να προάγεται η 
περιφερειακή και διαπεριφερειακή 
ανάπτυξη έργων και να ενθαρρύνεται η 
πολιτική αποκεντρωμένης συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η 
συνεργασία για το κοινό όφελος της 

(9) Επιπλέον, είναι σημαντικό να 
ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η 
συνεργασία για το κοινό όφελος της 
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Ένωσης και των εταίρων της, ιδίως μέσω
της συγκέντρωσης συνεισφορών από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς 
του προϋπολογισμού της Ένωσης, κυρίως 
για διασυνοριακή συνεργασία, έργα 
υποδομών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για την Ένωση τα οποία θα διέλθουν από 
τις χώρες γειτονίας, και άλλους τομείς 
συνεργασίας.

Ένωσης και των εταίρων της, ιδίως μέσω 
της συγκέντρωσης συνεισφορών από 
εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς 
του προϋπολογισμού της Ένωσης, κυρίως 
για διασυνοριακή συνεργασία, έργα 
υποδομών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για την Ένωση τα οποία θα διέλθουν από 
τις χώρες γειτονίας, ιδίως όσον αφορά την 
παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, και
άλλους τομείς συνεργασίας, όπως είναι η 
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και η 
μεταφορά γνώσης, καθώς και η 
παραγωγή ενέργειας με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
ενεργειακή αποδοτικότητα.

Or. es

Τροπολογία 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασυνοριακή συνεργασία θα 
συμβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση, 
στην υλοποίηση υφιστάμενων και 
μελλοντικών μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών.

(12) Η διασυνοριακή συνεργασία θα 
συμβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση, 
στην υλοποίηση υφιστάμενων και 
μελλοντικών μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών. Προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί κυρίως στους διαδρόμους για το 
φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και 
το πετρέλαιο και στις υποδομές 
αποθήκευσης του φυσικού αερίου.

Or. es

Τροπολογία 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Η παροχή στήριξης πρέπει επίσης 
να συνάδει με τους μακροπρόθεσμους 
στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια, και κυρίως με τον ενεργειακό 
και τον κλιματικό χάρτη πορείας 2050, 
καθώς και με το στόχο της απαλλαγής 
από ανθρακούχες εκπομπές και της 
επίτευξης μείωσης των εκπομπών κατά 
80-95% έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας 
πρέπει να βελτιώσει τις συνέργειες με 
πολυμερή έργα με πρωτοβουλία της ΕΕ 
για τη Μεσόγειο.

Or. es

Τροπολογία 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων 
πολιτικών τους που αφορούν τη 
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 

(15) Η Ένωση και τα κράτη μέλη της 
πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή και τη 
συμπληρωματικότητα των αντίστοιχων 
πολιτικών τους που αφορούν τη 
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, 
λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, τις 
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συνεργασία της Ένωσης και η συνεργασία 
των κρατών μελών θα συμπληρώνουν και 
θα ενισχύουν τη μία την άλλη, ενδείκνυται 
να προβλεφθεί κοινός προγραμματισμός, ο 
οποίος πρέπει να εφαρμόζεται όπου αυτό 
είναι εφικτό και σκόπιμο.

προτεραιότητες σύμφωνα με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020. Προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι η συνεργασία της 
Ένωσης και η συνεργασία των κρατών 
μελών θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν 
τη μία την άλλη, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί κοινός προγραμματισμός, ο 
οποίος πρέπει να εφαρμόζεται όπου αυτό 
είναι εφικτό και σκόπιμο.

Or. es

Τροπολογία 18
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού πρέπει
καταρχήν να εναρμονίζεται με τις 
αντίστοιχες εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές στρατηγικές και τα μέτρα των 
χωρών εταίρων.

(16) Η στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
εναρμονίζεται με τις αντίστοιχες εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές στρατηγικές και 
τα μέτρα των χωρών εταίρων.

Or. en

Τροπολογία 19
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Στις γειτονικές χώρες, στις οποίες η 
εναρμόνιση προς τους κανόνες και τα 
πρότυπα της Ένωσης είναι ένας από τους 
βασικούς στόχους πολιτικής, η Ένωση
είναι καλύτερα από κάθε άλλο φορέα σε 
θέση να παράσχει τη στήριξη αυτή.
Ορισμένες ειδικές μορφές στήριξης 

(17) Στις γειτονικές χώρες, στις οποίες η 
εναρμόνιση προς τους κανόνες και τα 
πρότυπα της Ένωσης είναι ένας από τους 
βασικούς στόχους πολιτικής, η Ένωση
πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή 
έγκαιρης και αποδοτικής ως προς το 
κόστος συνδρομής. Ορισμένες ειδικές 
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μπορούν να παρασχεθούν μόνον στο 
επίπεδο της Ένωσης.

μορφές στήριξης μπορούν να παρασχεθούν 
μόνον στο επίπεδο της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 20
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Η ενεργειακή συνεργασία με τις 
γειτονικές χώρες, με βάση τη σύγκλιση 
προς τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της ενσωμάτωσης ρυθμίσεων, της 
σταδιακής απελευθέρωσης και της 
διαφάνειας στην αγορά, αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την ασφάλεια των πηγών και 
των οδών εφοδιασμού. Η τήρηση των 
νομικών ρυθμίσεων της τρίτης 
ενεργειακής δέσμης μέτρων θα 
εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα ασφάλεια, 
διαφάνεια και αποδοτικότητα ως προς το 
κόστος για τη λειτουργία των αγορών 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Η παροχή στήριξης σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας 
πρέπει να διαχωριστεί από τη βοήθεια 
που παρέχεται στις χώρες στο πλαίσιο 
του μηχανισμού χρηματοδότησης της 
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αναπτυξιακής συνεργασίας. Ο 
προγραμματισμός διάφορων 
χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με το 
νέο πολυετές δημοσιονομικό μέσο (ΠΔΠ) 
2014-2020 πρέπει να διαχωριστεί.

Or. fr

Τροπολογία 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος είναι μία από τις μεγάλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και χρειάζεται επείγουσα διεθνής δράση.
Σύμφωνα με το στόχο που αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το 
ΠΔΠ του Ιουνίου 2011 για την αύξηση του 
συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 20% 
τουλάχιστον , ο παρών κανονισμός 
αναμένεται να συμβάλει στον εν λόγω 
στόχο.

(20) Η καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος είναι μία από τις μεγάλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και χρειάζεται επείγουσα διεθνής δράση, 
πχ με την προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με το στόχο 
που αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής για το ΠΔΠ του Ιουνίου 2011 
για την αύξηση του συναφούς με το κλίμα 
ποσοστού του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο 20% τουλάχιστον , ο παρών 
κανονισμός αναμένεται να συμβάλει στον 
εν λόγω στόχο. Πρωτοβουλίες όπως το 
μεσογειακό σχέδιο ηλιακής ενέργειας 
πρέπει να συμβάλουν στον στόχο αυτό.

Or. es

Τροπολογία 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος είναι μία από τις μεγάλες 

(20) Η καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος και η διασφάλιση του 
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προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και χρειάζεται επείγουσα διεθνής δράση.
Σύμφωνα με το στόχο που αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το 
ΠΔΠ του Ιουνίου 2011 για την αύξηση του 
συναφούς με το κλίμα ποσοστού του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 20% 
τουλάχιστον , ο παρών κανονισμός 
αναμένεται να συμβάλει στον εν λόγω 
στόχο.

ενεργειακού εφοδιασμού είναι δύο από τις 
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση και χρειάζεται επείγουσα διεθνής 
δράση. Σύμφωνα με το στόχο που 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής για το ΠΔΠ του Ιουνίου 2011 
για την αύξηση του συναφούς με το κλίμα 
ποσοστού του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο 20% τουλάχιστον , ο παρών 
κανονισμός αναμένεται να συμβάλει στον 
εν λόγω στόχο.

Or. en

Τροπολογία 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Η δράση της ΕΕ πέρα από τα 
σύνορα είναι αναγκαία για τον ασφαλή 
και ευέλικτο ενεργειακό εφοδιασμό των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Στη σχέση της ΕΕ με τις γειτονικές 
της χώρες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι υπάρχουσες οικονομικές δομές και ο 
βιομηχανικός ιστός τους, με στόχο να 
διευκολύνονται οι πολιτικές που 
προωθούν τις ΜΜΕ και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.
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Or. es

Τροπολογία 26
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού προωθεί ενισχυμένη πολιτική 
συνεργασία και σταδιακή οικονομική 
ολοκλήρωση μεταξύ της Ένωσης και των 
χωρών εταίρων και, ιδίως, την εφαρμογή 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης ή 
άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών 
συμφωνιών και σχεδίων δράσης που 
καθορίζονται με κοινή συμφωνία.

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού προωθεί ενισχυμένη πολιτική 
συνεργασία και σταδιακή οικονομική 
ολοκλήρωση μεταξύ της Ένωσης και των 
χωρών εταίρων και, ιδίως, την εφαρμογή 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης ή 
άλλων υφιστάμενων και μελλοντικών 
συμφωνιών και σχεδίων δράσης
μακροπεριφερειακής συνεργασίας που 
καθορίζονται με κοινή συμφωνία.

Or. ro

Τροπολογία 27
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στην επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης 
στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και 
στην ενίσχυση της τομεακής και 
διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω νομοθετικής προσέγγισης και 
κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα 
της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή 
πρότυπα, στην οικοδόμηση θεσμών και 
στην πραγματοποίηση των σχετικών 
επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των 
διασυνδέσεων,

(β) στην επίτευξη σταδιακής ενσωμάτωσης 
στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και 
στην ενίσχυση της τομεακής και 
διατομεακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω νομοθετικής προσέγγισης και 
κανονιστικής σύγκλισης προς τα πρότυπα 
της Ένωσης και άλλα σχετικά διεθνή 
πρότυπα, στην οικοδόμηση θεσμών και 
στην πραγματοποίηση των σχετικών 
επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των 
διασυνδέσεων μεταξύ των υποδομών, με 
στόχο να διασφαλίζεται η ευελιξία και η 



AM\898870EL.doc 13/24 PE487.722v01-00

EL

αξιοπιστία των οδών διαμετακόμισης.

Or. en

Τροπολογία 28
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) στην εφαρμογή των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών της 
ΕΕ που καλύπτουν γειτονικές χώρες, 
καθώς και των σχετικών σχεδίων 
δράσης·

Or. ro

Τροπολογία 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου, στη δράση για το 
κλίμα και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές·

δ) στη βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, στη μείωση της 
φτώχειας και της πείνας, στην προώθηση 
της εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου, στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, στην ανθεκτικότητα
στις καταστροφές και στην προώθηση της 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας·

Or. es

Τροπολογία 30
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου, στη δράση για το 
κλίμα και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές·

(δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, στη μείωση της φτώχειας, 
μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης του 
ιδιωτικού τομέα, στην προώθηση της 
εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου, στην ενεργειακή συνεργασία,
στη δράση για το κλίμα και της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 31
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) στην προώθηση μέτρων για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης και άλλων 
μέτρων τα οποία συμβάλλουν στην 
ασφάλεια και την πρόληψη και επίλυση 
συγκρούσεων,

(ε) στην προώθηση συγκεκριμένων μέτρων 
για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης τα 
οποία συμβάλλουν στην ασφάλεια και την 
πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων,

Or. en

Τροπολογία 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) στην προώθηση της ανάπτυξης 
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ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (αιολική, 
υδραυλική, ηλιακή και φωτοβολταϊκή 
ενέργεια) και στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, και, επομένως, στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 σε σχέση με τις ενεργειακές 
διασυνδέσεις και τα ενεργειακά δίκτυα, 
όπως είναι η πρακτική εφαρμογή του 
μεσογειακού σχεδίου ηλιακής ενέργειας 
και του προγράμματος DESERTEC·

Or. fr

Τροπολογία 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) στη διασφάλιση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και των 
χωρών εταίρων συμπεριλαμβάνοντας 
έργα και διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο 
στις ανάγκες των ΜΜΕ, ώστε να 
διευκολύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· 

Or. fr

Τροπολογία 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εγ) στο συντονισμό της ευρωπαϊκής 
στήριξης των ΜΜΕ και στην ενθάρρυνση 
της δημιουργίας κοινοπραξιών μεταξύ 
ΜΜΕ της ΕΕ και ΜΜΕ των χωρών 
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εταίρων· στην προώθηση της ανάπτυξης 
έργων των ΜΜΕ και επενδύσεων στις 
χώρες εταίρους, ώστε να κινητοποιηθούν 
οι πόροι που απαιτούνται για την 
προώθηση της διακρατικής συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 35
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) στην ενίσχυση της υποπεριφερειακής 
και περιφερειακής συνεργασίας και 
συνεργασίας σε επίπεδο περιοχής 
γειτονίας, καθώς και της διασυνοριακής 
συνεργασίας.

(στ) στην ενίσχυση της υποπεριφερειακής 
και περιφερειακής συνεργασίας και 
συνεργασίας σε επίπεδο περιοχής 
γειτονίας, καθώς και της διασυνοριακής
και εδαφικής συνεργασίας, μέσω της 
προώθησης των περιφερειακών 
συνεργειών και δικτύων σε τομείς όπως 
το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η 
ενέργεια, η έρευνα, οι ΤΠΕ, ο πολιτισμός 
και η κινητικότητα.

Or. ro

Τροπολογία 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) στη χρήση των πολιτικών έρευνας 
και ανάπτυξης της ΕΕ, όπως είναι το 
έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) (ΠΠΕΑ) και το 
μελλοντικό 8ο ΠΠΕΑ, ως κύρια μέσα 
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συνεργασίας, καθώς και στην 
ενσωμάτωση των χωρών εταίρων στον 
ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο, προς όφελος 
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας· 
στην προσέγγιση αυτών των 
προγραμμάτων ως απαραίτητης 
συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
καινοτομία.

Or. fr

Τροπολογία 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επίτευξη των στόχων αυτών μετράται 
χρησιμοποιώντας κυρίως τις σχετικές 
περιοδικές αναφορές της ΕΕ για την 
υλοποίηση της πολιτικής και για τα 
στοιχεία (α), (δ) και (ε) της παραγράφου 2, 
τους σχετικούς δείκτες που ορίζονται από 
διεθνείς οργανισμούς και άλλα σχετικά 
όργανα· για τα στοιχεία (β), (γ) και (δ) της 
παραγράφου 2, την υιοθέτηση, κατά 
περίπτωση, του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ από τις χώρες εταίρους · για τα 
στοιχεία (γ) και (στ) της παραγράφου 2, 
τον αριθμό των σχετικών συμφωνιών και 
δράσεων συνεργασίας. Οι δείκτες θα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιόπιστες 
εκλογές, οι οποίες υποβάλλονται σε 
κατάλληλη παρακολούθηση, επίπεδο 
διαφθοράς, εμπορικές συναλλαγές, δείκτες 
που επιτρέπουν τη μέτρηση εσωτερικών 
οικονομικών διαφορών,
συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων
απασχόλησης.

3. Η επίτευξη των στόχων αυτών μετράται 
χρησιμοποιώντας κυρίως τις σχετικές 
περιοδικές αναφορές της ΕΕ για την 
υλοποίηση της πολιτικής και για τα 
στοιχεία (α), (δ) και (ε) της παραγράφου 2, 
τους σχετικούς δείκτες που ορίζονται από 
διεθνείς οργανισμούς και άλλα σχετικά 
όργανα· για τα στοιχεία (β), (γ) και (δ) της 
παραγράφου 2, την υιοθέτηση, κατά 
περίπτωση, του κανονιστικού πλαισίου της 
ΕΕ από τις χώρες εταίρους · για τα 
στοιχεία (γ) και (στ) της παραγράφου 2, 
τον αριθμό των σχετικών συμφωνιών και 
δράσεων συνεργασίας. Οι δείκτες θα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιόπιστες 
εκλογές, οι οποίες υποβάλλονται σε 
κατάλληλη παρακολούθηση, επίπεδο 
διαφθοράς, εμπορικές συναλλαγές, δείκτες 
που επιτρέπουν τη μέτρηση εσωτερικών 
οικονομικών διαφορών, όπως πχ των 
εισοδηματικών διαφορών και των 
διαφορών στα επίπεδα απασχόλησης, 
πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και σε 
άλλες μορφές ενέργειας, στην ύδρευση 
και στις συνθήκες υγιεινής.
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Τροπολογία 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και άλλης στήριξης 
που παρέχεται από την Ένωση, τα κράτη 
μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

2. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και άλλης στήριξης, 
καθώς και χρηματοδοτικών μέσων, όπως 
πχ ο μηχανισμός χρηματοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, που
παρέχονται από την Ένωση, τα κράτη 
μέλη και την ΕΤΕπ.

Or. fr

Τροπολογία 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ένωση, σε συνδυασμό με τα κράτη 
μέλη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό 
και συνεργασία με τους πολυμερείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, διεθνών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 
οργανώσεων, ταμείων και προγραμμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, ιδιωτικών και 
πολιτικών ιδρυμάτων και χορηγών εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η Ένωση, σε συνδυασμό με τα κράτη 
μέλη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει τον κατάλληλο
μακροπρόθεσμο συντονισμό και 
συνεργασία με τους πολυμερείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, διεθνών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 
οργανώσεων, ταμείων και προγραμμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, ιδιωτικών και 
πολιτικών ιδρυμάτων και χορηγών εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 40
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) προγραμμάτων που αφορούν τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ 
και σχετικών σχεδίων δράσης·

Or. ro

Τροπολογία 41
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ca) διασυνοριακών προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στην προώθηση κοινών 
περιφερειακών συνεργειών και δικτύων 
με τις γειτονικές χώρες σε τομείς όπως το 
περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η 
ενέργεια, η έρευνα, οι ΤΠΕ, ο πολιτισμός, 
οι μεταφορές και η κινητικότητα μεταξύ 
γειτονικών χωρών, μέσω της συνεργασίας 
μεταξύ μίας ή περισσότερων περιφερειών 
των χωρών εταίρων.  

Or. ro

Τροπολογία 42
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για πολυκρατικά προγράμματα, 
εγκρίνεται αναλυτικό έγγραφο 
προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης 
μιας στρατηγικής και ενός πολυετούς 
ενδεικτικού προγράμματος σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισμού. Καθορίζει τις 
προτεραιότητες της στήριξης της Ένωσης 
προς την περιφέρεια ή την υποπεριφέρεια 
και το ενδεικτικό επίπεδο χρηματοδότησης 
κατανεμημένης κατά προτεραιότητα. Έχει 
κατάλληλη πολυετή διάρκεια.

3. Για πολυκρατικά μακροπεριφερειακά
προγράμματα και στρατηγικές, εγκρίνεται 
αναλυτικό έγγραφο προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένης μιας στρατηγικής 
και ενός πολυετούς ενδεικτικού 
προγράμματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 του κοινού εκτελεστικού 
κανονισμού. Καθορίζει τις προτεραιότητες 
της στήριξης της Ένωσης προς την 
περιφέρεια ή την υποπεριφέρεια και το 
ενδεικτικό επίπεδο χρηματοδότησης 
κατανεμημένης κατά προτεραιότητα. Έχει 
κατάλληλη πολυετή διάρκεια.

Or. ro

Τροπολογία 43
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν κρίνεται αναγκαίο για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή μέτρων για 
το κοινό όφελος της Ένωσης και των 
χωρών εταίρων, σε τομείς όπως η διεθνική 
συνεργασία και οι διασυνδέσεις, η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ενοποιηθεί με τη 
χρηματοδότηση που παρέχεται από άλλους 
σχετικούς κανονισμούς της Ένωσης για τη 
σύσταση μηχανισμών χρηματοδότησης.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
αποφασίζει ποιο ενιαίο σύνολο κανόνων 
πρέπει να εφαρμόζεται.

6. Όταν κρίνεται αναγκαίο για την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή μέτρων για 
το κοινό όφελος της Ένωσης και των 
χωρών εταίρων, σε τομείς όπως η διεθνική 
συνεργασία και οι διασυνδέσεις, η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ενοποιηθεί με τη 
χρηματοδότηση που παρέχεται από άλλους 
σχετικούς κανονισμούς της Ένωσης για τη 
σύσταση μηχανισμών χρηματοδότησης, 
όπως είναι η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη». Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή αποφασίζει ποιο ενιαίο σύνολο 
κανόνων πρέπει να εφαρμόζεται.

Or. en
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Τροπολογία 44
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Σε περίπτωση κρίσης ή απειλής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, ή φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών, τα έγγραφα 
προγραμματισμού μπορούν να 
αναθεωρηθούν ad hoc. Μια τέτοια 
επείγουσα αναθεώρηση διασφαλίζει τη 
διατήρηση της συνοχής μεταξύ της 
στήριξης της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο 
άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης της 
Ένωσης. Η επείγουσα αναθεώρηση μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την έγκριση 
αναθεωρημένων εγγράφων 
προγραμματισμού. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αναθεωρημένα έγγραφα προγραμματισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για ενημέρωση εντός 
προθεσμίας ενός μήνα από την έγκρισή 
τους.

9. Σε περίπτωση οικονομικής, πολιτικής ή 
ενεργειακής κρίσης ή απειλής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, ή φυσικών ή 
ανθρωπογενών καταστροφών, τα έγγραφα 
προγραμματισμού μπορούν να 
αναθεωρηθούν ad hoc. Μια τέτοια 
επείγουσα αναθεώρηση διασφαλίζει τη 
διατήρηση της συνοχής μεταξύ της 
στήριξης της Ένωσης που παρέχεται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και της 
στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο 
άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης της 
Ένωσης. Η επείγουσα αναθεώρηση μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα την έγκριση 
αναθεωρημένων εγγράφων 
προγραμματισμού. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή διαβιβάζει τα 
αναθεωρημένα έγγραφα προγραμματισμού 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για ενημέρωση εντός 
προθεσμίας ενός μήνα από την έγκρισή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 45
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) γύρω από μια λεκάνη απορροής 
ποταμού που καλύπτει τις εδαφικές 
μονάδες NUTS επιπέδου 2 ή ισοδύναμου 
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επιπέδου που βρίσκονται σε λεκάνη 
απορροής ποταμού, κοινής στα κράτη 
μέλη και στις χώρες εταίρους και/ή στη 
Ρωσική Ομοσπονδία·

Or. ro

Τροπολογία 46
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) για τις μακροπεριφέρειες που 
καλύπτονται ήδη από στρατηγικές ή 
συνέργειες της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 47
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενδεικτικές χορηγήσεις κεφαλαίων 
στα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
βασίζονται πρωτίστως στον πληθυσμό 
των επιλέξιμων περιοχών. Κατά τον 
καθορισμό των ενδεικτικών χορηγήσεων, 
μπορούν να γίνουν προσαρμογές ώστε να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 
συνεισφορών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και των 
συνεισφορών που παρέχονται στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 

4. Κατά τον καθορισμό των ενδεικτικών 
χορηγήσεων κεφαλαίων, μπορούν να 
γίνουν προσαρμογές ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των συνεισφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 
περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης.
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περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 48
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 5% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 σημείο γ).

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 15% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 σημεία γ), αβ) και γα).

Or. ro

Τροπολογία 49
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 5% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 σημείο γ).

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 10% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 σημείο γ).
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