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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 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 Horizon 2020, τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ, καθώς και την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργιών 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:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να αυξηθούν οι 
συνέργιες 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.

Or. en

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 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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 
κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) 
και του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

Or. en



PA\897891EL.doc 5/13 PE486.188v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι προσπάθειες στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής για τη βελτίωση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας εστιάζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαρθρωτικής πολιτικής, όπως για 
παράδειγμα οι εταίροι στην ανάπτυξη βιομηχανικών συσπειρώσεων. Σύμφωνα με την 
εμβληματική πρωτοβουλία «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», η 
δυνατότητα υποστήριξης μεγάλων επιχειρήσεων θα πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται, 
μολονότι η έμφαση θα πρέπει να παραμείνει στις ΜΜΕ. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να περιληφθεί η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των 
θεματικών στόχων των ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Επιπλέον, η πρόταση 
συνάδει με το άρθρο 5, παράγραφος 6, στοιχείο γ) της πρότασης κανονισμού για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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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Or. en

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 5

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 
ορίζονται στον κανονισμό κάθε Ταμείου 
του 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.

Or. en

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 
αρμόδιοι για την εφαρμογή.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο α – σημείο 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προέχει να είναι κατανοητή η διάθεση της παρεχόμενης ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο για 
τους θεματικούς στόχους.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – στοιχείο β – σημείο 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 συνεπών και 
ορθολογικών ευκαιριών χρηματοδότησης 
για τους δικαιούχους·

Or. en

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 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 

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 
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αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα, σε σχέση με τους πόρους που 
αφορούν τον τομέα που εμπίπτει στους 
όρους, 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.

Or. it

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 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) μέτρα που σχετίζονται με την 
ανάλυση των συναφών υπό εξέλιξη έργων 
στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών
προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα 
πλαίσιο Ε&Α, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» ή το 
Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία, καθώς και προτάσεις 
για κοινοτικά προγράμματα τα οποία, 
μολονότι έχουν αξιολογηθεί θετικά, δεν 
διαθέτουν ή διαθέτουν ανεπαρκή 
κοινοτική χρηματοδότηση·
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Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 7 – εδάφιο 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, στοιχείο 1) σε επίπεδο Ένωσης 
ή σε διασυνοριακό επίπεδο και υπό την 
άμεση ή έμμεση διαχείριση της
Επιτροπής.

Or. en

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 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Πίνακας – σημείο 1 – γραμμή 3 «Κριτήρια συμμόρφωσης» – εδάφιο 1 
–  περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Πίνακας – σημείο 1 – γραμμή 3 «Κριτήρια συμμόρφωσης» – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 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 και τα προγράμματα και την 
ιεράρχηση των επενδύσεων που 
συνδέονται με τις προτεραιότητες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Πίνακας – σημείο 1 – γραμμή 3 «Κριτήρια συμμόρφωσης» – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 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).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Πίνακας – σημείο 1 – γραμμή 3 «Κριτήρια συμμόρφωσης» – εδάφιο 3 
α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες και 
τα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της 
έρευνας και της τεχνολογίας (Horizon 
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2020).

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Πίνακας – σημείο 2 – γραμμή 2 «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 και κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ και παρέχουν 
προσβάσιμες υπηρεσίες στις ευάλωτες 
ομάδες.

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 την προαγωγή της 
εδαφικής συνοχής, 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 
και κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και 
παρέχουν προσβάσιμες υπηρεσίες στις 
ευάλωτες ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Πίνακας – σημείο 2 – γραμμή 3 «Κριτήρια συμμόρφωσης» – εδάφιο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 18

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, ενός τουλάχιστον εκ των 
ακόλουθων φορέων:

Or. it

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. 


