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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά κανονισμό περί καθορισμού κοινών διατάξεων για 
ορισμένα ευρωπαϊκά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Αρμόδια επί της ουσίας για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, στην παρούσα γνωμοδότηση διατυπώνονται μόνο λίγες 
παρατηρήσεις, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την αλιεία.

Γενικά, η πρόταση της Επιτροπής είναι εποικοδομητική για τρεις βασικούς λόγους:

– προωθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μια καλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των 
διαφόρων ταμείων,

– εισάγει νέους όρους, ειδικότερα όσον αφορά τους στόχους που σχετίζονται με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αλλαγή του κλίματος,

– ακολουθεί μια καλύτερη εδαφική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει ενίσχυση του ρόλου 
των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Εις ό,τι αφορά τις τροποποιήσεις γενικής εμβέλειας, ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
προτείνει μόνο να προστεθούν στόχοι βιοποικιλότητας σε ορισμένα άρθρα, ώστε να ενισχυθεί 
ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο, ο συντάκτης αντιτίθεται στους μακροοικονομικούς όρους 
(άρθρο 21) που υποχρεώνουν τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να ακολουθήσουν μια αυστηρή 
δημοσιονομική πειθαρχία. 

Σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην αλιεία, ο συντάκτης προσυπογράφει πλήρως πολλά 
σημεία της πρότασης, τα οποία τείνουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και συντείνουν στη 
σταθεροποίηση των αλιευτικών αποθεμάτων και στη διατήρηση της απασχόλησης.

Το σχέδιο γνωμοδότησης περιλαμβάνει ορισμένες ειδικές προτάσεις τροπολογιών:

– ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λειτουργία του ταμείου·

– διευκόλυνση ορισμένων εκτελεστικών μέτρων·

– επέκταση της αρχής της αναλογικότητας στους μικρής κλίμακας δικαιούχους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για την προώθηση των στόχων της 
Συνθήκης σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πρέπει να υποστηρίζει όλες 
τις περιφέρειες. Για την εξισορρόπηση και 
σταδιακή παροχή της υποστήριξης και για 
να υπάρχει αντιστοίχιση με το επίπεδο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι 
πόροι που διατίθενται γι’ αυτόν τον στόχο 
πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των 
επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων, οι 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο προγραμματισμού 
2007-13 ήταν μικρότερο από το 75 % του 
μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς αλλά το οποίο υπερέβη το 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 θα πρέπει να 
λάβουν τουλάχιστον δύο τρίτα από τη 
χορήγηση της περιόδου 2007-2013. Τα 
κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο του 90% 
από τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να 
λάβουν ενίσχυση βάσει του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» του Ταμείου Συνοχής.

(54) Για την προώθηση των στόχων της 
Συνθήκης σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πρέπει να υποστηρίζει όλες 
τις περιφέρειες. Για την εξισορρόπηση και 
σταδιακή παροχή της υποστήριξης και για 
να υπάρχει αντιστοίχιση με το επίπεδο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι 
πόροι που διατίθενται γι’ αυτόν τον στόχο 
πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των 
επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων 
και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη 
καθώς και η κοινωνική συνοχή των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, οι περιφέρειες 
των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-13 
ήταν μικρότερο από το 75 % του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά το οποίο υπερέβη το 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-27, θα πρέπει να λάβουν 
τουλάχιστον δύο τρίτα από τη χορήγηση 
της περιόδου 2007-2013, έτσι ώστε να 
παγιωθεί η ανάπτυξη που έχει σημειωθεί. 
Τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν 
ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) 
κατώτερο του 90% από τον μέσο όρο της 
Ένωσης πρέπει να λάβουν ενίσχυση βάσει 
του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» του Ταμείου 
Συνοχής.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Εφόσον μια στρατηγική αστικής ή 
τοπικής ανάπτυξης απαιτεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν 
συνεπάγεται επενδύσεις βάσει 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ή ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
πρέπει να υλοποιείται ως ολοκληρωμένη 
εδαφική επένδυση στο εσωτερικό ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος.

(65) Εφόσον μια στρατηγική αστικής ή 
τοπικής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει 
τη θάλασσα και τη χωροταξία, απαιτεί 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν 
συνεπάγεται επενδύσεις βάσει 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ή ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
πρέπει να υλοποιείται ως ολοκληρωμένη 
εδαφική επένδυση στο εσωτερικό ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το 
ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των 
Ταμείων της Ένωσης. Οι πολίτες έχουν 
δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται 
οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η 
βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο 
κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις 
διαχειριστικές αρχές όσο και τους 
δικαιούχους. Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει, να 
συμβάλουν, επίσης, στην κάλυψη της 
εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού.

(70) Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το 
ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των 
Ταμείων της Ένωσης. Οι πολίτες έχουν 
δικαίωμα να γνωρίζουν όχι μόνο ποιοι 
είναι οι δημοσιονομικοί πόροι της 
Ένωσης που επενδύονται, αλλά και ποιες 
είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται 
για να είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτών 
των πόρων. Η βασική ευθύνη για τη 
διασφάλιση της μετάδοσης των σωστών 
πληροφοριών στο κοινό πρέπει να βαρύνει 
τόσο τις διαχειριστικές αρχές όσο και τους 
δικαιούχους. Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει, να 
συμβάλουν, επίσης, στην κάλυψη της 
εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
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κανονισμού.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος I – άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή και τη 
χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, και ιδίως 
των χρηματοδοτικών και διοικητικών 
πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
των Ταμείων του ΚΣΠ σε σχέση με την 
υποβολή εκθέσεων, την αξιολόγηση, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, είναι 
αναλογικές με τη χορηγούμενη 
υποστήριξη.

5. Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή και τη 
χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, και ιδίως 
των χρηματοδοτικών και διοικητικών 
πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
των Ταμείων του ΚΣΠ σε σχέση με την 
υποβολή εκθέσεων, την αξιολόγηση, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, είναι 
αναλογικές με τη χορηγούμενη 
υποστήριξη, καθώς και με το μέγεθος και 
τη δομή του δικαιούχου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος I – άρθρο 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, με βάση 
την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία,
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της προστασίας της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστημάτων, της απόδοσης των 
πόρων, του μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, 
της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου με 
βάση τα οικοσυστήματα κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και
ενσωματώνουν τους στόχους αυτούς στα 
προγράμματα. Η βιωσιμότητα 
εξασφαλίζεται επίσης μέσω της 
διατήρησης και της δημιουργίας 
απασχόλησης. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή 
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προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3. και τη βιοποικιλότητα, χρησιμοποιώντας 
τη μεθοδολογία που εγκρίνει η Επιτροπή.
Η Επιτροπή εγκρίνει την εν λόγω 
μεθοδολογία με την έκδοση εκτελεστικής 
πράξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 

στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών
Τα ταμεία του ΚΠΣ συμβάλλουν στις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές καθώς 
και στις στρατηγικές θαλάσσιων 
λεκανών, εφόσον τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες συμμετέχουν στις εν λόγω 
στρατηγικές. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τον συντονισμό των 
ταμείων με τις εν λόγω στρατηγικές στο 
επίπεδο του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η παροχή επαρκούς 
χρηματοδότησης από τα ταμεία για τις 
συγκεκριμένες στρατηγικές.

Αιτιολόγηση

Τα ταμεία πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές καθώς και 
με στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή επαρκούς 
χρηματοδότησης από τα ταμεία για τις εν λόγω στρατηγικές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο I – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της βιώσιμης αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο I – άρθρο 9 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, βασισμένη στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενεργειακή 
απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, σε όλους τους τομείς

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο I – 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 
βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων
και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Έγκριση και επανεξέταση
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 



AD\905129EL.doc 9/21 PE487.807v02-00

EL

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

Αιτιολόγηση

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπισθεί 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και όχι με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότησης 
πράξης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο II – 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 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 και τη 
βιοποικιλότητα·
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο II – άρθρο 14 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων και τον ρόλο τους 
στην προετοιμασία της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και της έκθεσης 
προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού·

iv) τα μέτρα που λαμβάνονται για να 
εφαρμοστεί μια προσέγγιση πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και για τη συμμετοχή των 
εταίρων και τον ρόλο τους στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και της έκθεσης προόδου, όπως 
ορίζει το άρθρο 46 του παρόντος 
κανονισμού, καθώς και στην εκπόνηση, 
την εφαρμογή, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των προγραμμάτων, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 
3·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο III – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι. Οι 
εκ των προτέρων όροι εφαρμόζονται μόνο 
εφόσον συνδέονται άμεσα με την 
εφαρμογή των Ταμείων.

Αιτιολόγηση

Οι εκ των προτέρων όροι θα συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 
απορρόφησης των ταμείων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επιφέρουν πρόσθετες περιπλοκές για τα 
κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές. Πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις επενδύσεις της 
πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο III – άρθρο 20 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία μια προτεραιότητα δεν έχει 
επιτύχει τα ορόσημα που καθορίστηκαν 
στο πλαίσιο επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί 
να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να 
προτείνει τροποποιήσεις όσον αφορά τα 
σχετικά προγράμματα. Σε περίπτωση που 
το κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί στο εν 
λόγω αίτημα ή δεν απαντήσει 
ικανοποιητικά εντός τριμήνου, η 
Επιτροπή δύναται να αναστείλει το 
σύνολο ή μέρος των αναλήψεων 
υποχρεώσεων για μια προτεραιότητα ενός 
προγράμματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στους ειδικούς κανόνες του 
Ταμείου.

Αιτιολόγηση

Οι κατασταλτικές κυρώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο επιδόσεων επιβάλλονται με 
υπερβολικά αυτόματο τρόπο. Πριν προβεί στην αναστολή των πληρωμών, η Επιτροπή πρέπει να 
απαιτήσει αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις ούτως 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος II – κεφάλαιο IV – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όροι σχετικοί με τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών

διαγράφεται

1. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από 
ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να 
προτείνει τροποποιήσεις στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και στα σχετικά 
προγράμματά του, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο:
(a) για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας 
σύστασης του Συμβουλίου που 
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απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος και 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 121 
παράγραφος 2 και/ή το άρθρο 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης ή για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή μέτρων που 
απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος 
και έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 
136 παράγραφος 1 της Συνθήκης·
(β) για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας 
σύστασης του Συμβουλίου που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος και 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 7 της Συνθήκης·
(γ) για να υποστηρίξει την εφαρμογή μιας 
σύστασης του Συμβουλίου που 
απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος και 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2011 [σχετικά με την πρόληψη και τη 
διόρθωση μακροοικονομικών 
ανισορροπιών], υπό την προϋπόθεση ότι 
οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται 
αναγκαίες για τη διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών· or
(δ) για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα από τα διαθέσιμα 
Ταμεία του ΚΣΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, εάν ένα κράτος μέλος 
ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
(i) του χορηγείται οικονομική ενίσχυση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου·
(ii) του χορηγείται μεσοπρόθεσμη 
οικονομική ενίσχυση δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/200229 του 
Συμβουλίου·
(iii) του χορηγείται οικονομική ενίσχυση 
υπό τη μορφή δανείου του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας, σύμφωνα με 
τη συνθήκη ίδρυσης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας.
2. Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση 
τροποποίησης της σύμβασης εταιρικής 
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σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων 
εντός ενός μηνός. Εάν χρειαστεί, η 
Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις 
εντός ενός μηνός από την υποβολή των 
τροποποιήσεων, οπότε το κράτος μέλος 
υποβάλλει εκ νέου την πρότασή του εντός 
ενός μηνός.
3. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλλει 
παρατηρήσεις ή εάν οι παρατηρήσεις της 
έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία 
εγκρίνει τις τροποποιήσεις της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και τα σχετικά 
προγράμματα αμελλητί.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο
1, όταν διατίθεται σε ένα κράτος μέλος 
οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχείο δ) και συνδέεται με 
πρόγραμμα προσαρμογής, η Επιτροπή 
δύναται χωρίς πρόταση από το κράτος 
μέλος να τροποποιήσει τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα με 
σκοπό να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα από τα διαθέσιμα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των σχετικών 
προγραμμάτων, η Επιτροπή εμπλέκεται 
στη διαχείρισή τους όπως αναλύεται στο 
πρόγραμμα προσαρμογής ή το μνημόνιο 
κατανόησης που υπογράφει με το οικείο 
κράτος μέλος.
5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν 
ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή δεν 
απαντήσει ικανοποιητικά εντός ενός 
μηνός στις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών 
μετά την υποβολή των παρατηρήσεων 
της, να εκδώσει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικής πράξης, για την αναστολή 
μέρους ή του συνόλου των πληρωμών στα 
οικεία προγράμματα.
6. Η Επιτροπή αναστέλλει, μέσω 
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εκτελεστικών πράξεων, μέρος ή το 
σύνολο των πληρωμών και των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για τα οικεία 
προγράμματα στην περίπτωση που:
(a) το Συμβούλιο αποφασίσει ότι το 
κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τα 
ειδικά μέτρα που ορίζει το Συμβούλιο 
δυνάμει του άρθρου 136 παράγραφος 1 
της Συνθήκης·
(β) το Συμβούλιο αποφασίζει δυνάμει του 
άρθρου 126 παράγραφος 8 ή του άρθρου
126 παράγραφος 11 της Συνθήκης ότι το 
οικείο κράτος μέλος δεν έχει λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα για να διορθώσει 
το υπερβολικό έλλειμμά του·
(γ) το Συμβούλιο κρίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […]/2011 [σχετικά με την 
πρόληψη και τη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών] ότι, σε 
δύο διαδοχικές φορές, το κράτος μέλος 
δεν υπέβαλε επαρκές διορθωτικό σχέδιο 
δράσης ή όταν το Συμβούλιο εκδώσει 
απόφαση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 4 του εν λόγω 
κανονισμού·
(δ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το κράτος 
μέλος δεν έλαβε μέτρα για την υλοποίηση 
του προγράμματος προσαρμογής που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του 
Συμβουλίου και, κατά συνέπεια, 
αποφασίζει να μην εγκρίνει την 
εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας 
που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος· or
(ε) το διοικητικό συμβούλιο του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
συμπεράνει ότι δεν πληρούνται οι όροι 
που συνδέονται με την οικονομική 
βοήθεια που χορηγεί ο ΕΜΣ υπό μορφή 
δανείου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην 
εκταμιεύσει τη βοήθεια αυτή.
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7. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών ή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 αντίστοιχα, 
εξασφαλίζει ότι η αναστολή είναι 
αναλογική και αποτελεσματική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος και τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο από την 
αναστολή πληρωμών στην οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.
8. Η Επιτροπή αίρει άμεσα την αναστολή 
των πληρωμών και των αναλήψεων 
υποχρεώσεων στην περίπτωση που το 
κράτος μέλος έχει προτείνει 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των συναφών προγραμμάτων, 
όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή, τις οποίες 
η Επιτροπή έχει εγκρίνει, και κατά 
περίπτωση, όταν:
(a) το Συμβούλιο αποφασίσει ότι το 
κράτος μέλος συμμορφώνεται με τα 
ειδικά μέτρα που έχει ορίσει το 
Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 136 
παράγραφος 1 της Συνθήκης·
(β) η διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος αναστέλλεται σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97 ή το Συμβούλιο αποφασίζει 
σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 
12 της Συνθήκης να καταργήσει την 
απόφαση για την ύπαρξη υπερβολικού 
ελλείμματος
(γ) το Συμβούλιο έχει επικυρώσει το 
διορθωτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε 
το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […] [κανονισμός EIP] ή η 
διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 
έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω 
κανονισμού ή το Συμβούλιο έχει 
περατώσει τη διαδικασία υπερβολικών 
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ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του εν λόγω κανονισμού·
(δ) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το κράτος 
μέλος έχει λάβει μέτρα για την υλοποίηση 
του προγράμματος προσαρμογής που 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
407/2010 του Συμβουλίου ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 και, κατά 
συνέπεια, αποφασίζει να εγκρίνει την 
εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας 
που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος· or
(ε) το διοικητικό συμβούλιο του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας 
συμπεράνει ότι πληρούνται οι όροι που 
συνδέονται με την οικονομική βοήθεια 
που χορηγεί ο ΕΜΣ υπό μορφή δανείου 
ΕΜΣ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και, 
κατά συνέπεια, αποφασίζει να 
εκταμιεύσει τη βοήθεια αυτή.
Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο αποφασίζει, 
βάσει προτάσεως της Επιτροπής, να 
επανεντάξει στον προϋπολογισμό τις 
ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. [...] του Συμβουλίου περί 
καθορισμού του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος III – κεφάλαιο I – άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ενθαρρύνεται η χρήση των 
πολυταμειακών προγραμμάτων (ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ). 
Προς αυτόν το σκοπό, η Επιτροπή 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 
προετοιμασία και την εφαρμογή των εν 
λόγω προγραμμάτων σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας.
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να διευκολύνεται η χρήση των πολυταμειακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος III – κεφάλαιο I – άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα για τα οποία η τεχνική 
βοήθεια παρέχεται βάσει ειδικού 
προγράμματος, ορίζουν το ενδεικτικό ποσό 
της υποστήριξης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

5. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα για τα οποία η τεχνική 
βοήθεια παρέχεται βάσει ειδικού 
προγράμματος, ορίζουν το ενδεικτικό ποσό 
της υποστήριξης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και 
τη βιοποικιλότητα,
συμπεριλαμβανομένων των στόχων που 
συνδέονται με το Natura 2000 .

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος III – κεφάλαιο I – άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις για τροποποίηση 
προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες και ιδίως να παραθέτουν 
την αναμενόμενη επίπτωση των 
τροποποιήσεων του προγράμματος στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται από το 
αναθεωρημένο πρόγραμμα και, κατά 
περίπτωση, από αναθεωρημένη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος III – κεφάλαιο II – άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιλογή και έγκριση όλων των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης πρέπει να 
ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2015.

Οι προθεσμίες για την επιλογή και 
έγκριση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα είναι οι εξής:

(a) 31 Δεκεμβρίου 2015 για την ανανέωση 
των υφισταμένων στρατηγικών, και
(β) 31 Δεκεμβρίου 2016 για τις νέες 
στρατηγικές.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – τίτλος IX – κεφάλαιο III – άρθρο 78 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι προθεσμίες που προβλέπονται για 
την αποδέσμευση από ανειλημμένες 
υποχρεώσεις δεν ισχύουν για την 
ανάληψη υποχρέωσης στον ετήσιο
προϋπολογισμό που αφορά τη συνολική 
ετήσια συνεισφορά για το 2014.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – τίτλος I – κεφάλαιο II – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75 % του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν 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 

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – τίτλος II – κεφάλαιο I – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε ένα θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για 
το ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί να συνδυάζει επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά τους 
σε άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις,
ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να 
καλύπτει μία η περισσότερες κατηγορίες 
περιφερειών και να συνδυάζει 
επιπρόσθετες επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους 
και από διάφορα Ταμεία, σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες του Ταμείου.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να διευκολύνεται η χρήση των πολυταμειακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – τίτλος V – άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
εφαρμόζεται στη συμπληρωματική 
χορήγηση βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[..]/2012 [κανονισμός ΕΕΣ].
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