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Τροπολογία 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, ιδίως των αγροτικών 
περιοχών, των περιοχών στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
άλλων μέσων.

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, ιδίως των αγροτικών περιοχών, 
των περιοχών στις οποίες συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και των περιοχών 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως 
οι πιο βόρειες περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. 
Επίσης, για τη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας των ενισχύσεων, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά 
περίπτωση, οι μειονεκτούσες αστικές 
περιοχές και οι απομακρυσμένες 
παραμεθόριες πόλεις. Το άρθρο 175 της 
Συνθήκης απαιτεί από την Ένωση να 
στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων 
με τη δράση της μέσω του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων μέσων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 174 όσο και 
οι μειονεκτούσες αστικές περιοχές, οι αγροτικές περιοχές σε παρακμή και οι απομακρυσμένες 
παραμεθόριες πόλεις.
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Τροπολογία 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, ιδίως των αγροτικών 
περιοχών, των περιοχών στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων μέσων.

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις 
περιοχές στις οποίες συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως 
οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων μέσων.

Or. en

Τροπολογία 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1



AM\903190EL.doc 5/193 PE489.656v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, ιδίως των αγροτικών 
περιοχών, των περιοχών στις οποίες
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
άλλων μέσων.

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών,
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές 
περιοχές, τις περιοχές που συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως 
οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού, του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και άλλων μέσων.

Or. en

Τροπολογία 173
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
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της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, ιδίως των αγροτικών 
περιοχών, των περιοχών στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
άλλων μέσων.

της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
αγροτικές περιοχές, τις περιοχές στις 
οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση 
και τις περιοχές που πλήττονται από 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι νησιωτικές 
περιοχές. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
άλλων μέσων.

Or. fr

Τροπολογία 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου
2010, το οποίο ενέκρινε τη στρατηγική της 
Ένωσης για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Ένωση 
και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
υποστηρίζουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη της 
Ένωσης και μειώνοντας τις περιφερειακές 
ανισότητες.

(2) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, το οποίο ενέκρινε τη στρατηγική της 
Ένωσης για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Ένωση 
και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
υποστηρίζουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη της 
Ένωσης και μειώνοντας τις περιφερειακές 
ανισότητες. Η πολιτική συνοχής 
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και μια υγιής και 
αυτόνομη πολιτική συνοχής αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση 
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αυτής της στρατηγικής.

Or. en

Τροπολογία 175
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
αποτυπώνουν στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή τους τις προτεραιότητες και τις 
αρχές της πρωτοβουλίας «Μια “Small 
Business Act” για την Ευρώπη», και 
ειδικότερα την αρχή «Προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις».

Or. en

Τροπολογία 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Εκτιμώντας ότι τα δεδομένα 
αναφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
κατηγοριοποίηση και τη διανομή των 
ενισχύσεων συνοχής μεταξύ των 
περιοχών και των κρατών μελών 
μπορούν, σε μια έκτακτη κατάσταση 
κρίσης όπως αυτή που πλήττει την 
Ένωση από το 2008, να μην αντανακλούν 
πιστά τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις επί αυτών, κρίνει απαραίτητη 
την αναθεώρηση ή διαμόρφωση αυτών 
ώστε να προσαρμοστούν στον βαθμό 
πραγματικής σύγκλισης όπου βρίσκονται, 
το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη 
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της περιόδου.

Or. es

Τροπολογία 177
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων 
που είναι αποτέλεσμα των παραγόντων 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης.

(5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων 
που είναι αποτέλεσμα των παραγόντων 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης, κα συγκεκριμένα της μεγάλης 
απόστασης, του νησιωτικού τους 
χαρακτήρα, της μικρής έκτασης, της 
δύσκολης μορφολογίας και του κλίματος, 
της οικονομικής εξάρτησης όσον αφορά 
έναν μικρό αριθμό προϊόντων, ο χρόνιος 
χαρακτήρας και ο συνδυασμός των 
οποίων περιορίζει σημαντικά την 
οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται ήδη στο άρθρο 349 της συνθήκης και, λόγω της 
ιδιαιτερότητά τους, πρέπει να συμπεριληφθούν και στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
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πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την αντιστάθμιση των 
μειονεκτημάτων που είναι αποτέλεσμα 
των παραγόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης.

πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και επαρκή πρόσθετη 
χρηματοδότηση προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη η οικονομική και 
κοινωνική διαρθρωτική κατάσταση και 
να αντισταθμίζονται τα μειονεκτήματα
που είναι αποτέλεσμα των παραγόντων 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 349, 
χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο παραγόντων μόνιμου χαρακτήρα, των οποίων η επιμονή και ο 
συνδυασμός δυσχεραίνουν και θίγουν σοβαρά την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Είναι 
απαραίτητο αυτές οι περιοχές να τύχουν μεταχείρισης τουλάχιστον παρόμοιας με αυτής της 
περιόδου 2007–2013.

Τροπολογία 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων 
που είναι αποτέλεσμα των παραγόντων 
που αναφέρονται στο άρθρο 349 της 
Συνθήκης.

(5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά, προσαρμοσμένα μέτρα, καθώς και 
πρόσθετη χρηματοδότηση για την 
αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που 
είναι αποτέλεσμα των παραγόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 180
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) για τις περιφέρειες που λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως για 
παράδειγμα οι ορεινές περιοχές, θα 
πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα και να 
διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι, 
προκειμένου να αντισταθμιστούν τα 
μειονεκτήματα που απορρέουν από τη 
γεωγραφική τους θέση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν εκ φύσεως ειδικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουν 
πολύπλευρα προβλήματα όπως για παράδειγμα την εγκατάλειψη από τους κατοίκους και 
οικονομικά μειονεκτήματα. Επομένως, εδώ είναι ιδιαίτερα αναγκαία μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Βάσει του άρθρου 317 της Συνθήκης 
και στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν οι 
όροι υπό τους οποίους η Επιτροπή μπορεί 
να ασκήσει τις αρμοδιότητές της για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες 
συνεργασίας από τα κράτη μέλη. Οι όροι 
αυτοί εκτιμάται ότι θα διαβεβαιώσουν την 
Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τους πόρους των Ταμείων 
με νόμιμο και κανονικό τρόπο και 
σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

(8) Βάσει του άρθρου 317 της Συνθήκης 
και στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης, θα πρέπει να καθοριστούν οι 
όροι υπό τους οποίους η Επιτροπή μπορεί 
να ασκήσει τις αρμοδιότητές της για την 
εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διασαφηνιστούν οι αρμοδιότητες 
συνεργασίας από τα κράτη μέλη, καθώς 
και από τις εκλεγμένες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές. Οι όροι αυτοί εκτιμάται ότι 
θα διαβεβαιώσουν την Επιτροπή ότι τα 
κράτη μέλη και οι εκλεγμένες 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές
χρησιμοποιούν τους πόρους των Ταμείων 
με νόμιμο και κανονικό τρόπο και 
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αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη 
μέλη και οι φορείς που έχουν καθορίσει τα 
κράτη μέλη για τον συγκεκριμένο σκοπό 
θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της 
υλοποίησης των προγραμμάτων στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με 
το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό 
πλαίσιο του κράτους μέλους. Οι παρούσες 
διατάξεις εξασφαλίζουν, επίσης, ότι 
δίνεται προσοχή στην ανάγκη εξασφάλισης 
της συμπληρωματικότητας και συνοχής 
στις παρεμβάσεις της Ένωσης, στην 
αναλογικότητα των διοικητικών ρυθμίσεων 
και στη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους των 
Ταμείων του ΚΣΠ.

σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη 
μέλη, οι εκλεγμένοι οργανισμοί 
περιφερειακής διοίκησης και τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και οι φορείς που 
έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τον 
συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει να έχουν 
την ευθύνη της υλοποίησης των 
προγραμμάτων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους. Οι παρούσες διατάξεις 
εξασφαλίζουν, επίσης, ότι δίνεται προσοχή 
στην ανάγκη εξασφάλισης της 
συμπληρωματικότητας και συνοχής στις 
παρεμβάσεις της Ένωσης, στην 
αναλογικότητα των διοικητικών ρυθμίσεων 
και στη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους των 
Ταμείων του ΚΣΠ.

Or. fr

Τροπολογία 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
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των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, φορέων που 
είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
προάγουν την κοινωνική ένταξη και 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
στους τομείς του πολιτισμού, της 
παιδείας και της νεότητας. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε ομάδες 
που θα μπορούσαν να υποστούν τις 
συνέπειες των προγραμμάτων και 
ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
προκειμένου να τα επηρεάσουν. Κατά τη 
συνεργασία με τους εταίρους θα πρέπει 
να τηρούνται οι βέλτιστες πρακτικές. Όλα 
τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
επαρκές επίπεδο τεχνικής βοήθειας για τη 
διευκόλυνση της δραστηριοποίησης και 
της συμμετοχής τους σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας προγραμματισμού. 
Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι 
η τήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, η εξασφάλιση του 
ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της 
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των 
σχετικών συντελεστών. Ως εκ τούτου, οι 
εταίροι θα πρέπει να εκπροσωπούν τα 
διάφορα εδαφικά επίπεδα σύμφωνα με τη 
συνταγματική διάρθρωση των κρατών 
μελών. Οι εταίροι, από την πλευρά τους, 
θα πρέπει να επιλέγουν και να ορίζουν τα 
μέλη που τους εκπροσωπούν στην 
επιτροπή παρακολούθησης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για έναν 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι συμμετέχουν 
στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων με τρόπο συνεπή.

Or. en
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Τροπολογία 183
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
για κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, ένα 
κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με 
τις αρμόδιες τοπικές, αστικές και 
περιφερειακές αρχές μέσω σύναψης 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Τα κράτη 
μέλη συνεργάζονται εντός του θεσμικού, 
νομικού και χρηματοπιστωτικού πλαισίου 
και  με τους  οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους, λοιπές δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες, που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας των πόλεων για μια επιτυχή πολιτική συνοχής θα πρέπει για λόγους 
διασαφήνισης παράλληλα με τις περιφερειακές αρχές να αναφερθούν ρητά και οι αστικές αρχές 
σε συνάρτηση με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών.
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
για έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός κώδικα δεοντολογίας υπονομεύει την αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης. Θεωρούμε ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο συμμετοχής 
των παραγόντων σύμφωνα με τη δική του οικονομική, κοινωνική και πολιτική διάρθρωση. 
Επίσης, υπάρχουν ήδη αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες και γραμμές στον τομέα της πολιτικής 
συνοχής.

Τροπολογία 185
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν, στο πλαίσιο 
των συνταγματικών, νομικών καθώς και 
δημοσιονομικών του δεδομένων, εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, των εκκλησιών,
μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
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συνεπή.

Or. de

Τροπολογία 186
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
για έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, με βάση το οικείο εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Σκοπός μιας 
τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι η τήρηση 
της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, η εξασφάλιση του 
ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της 
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των 
σχετικών συντελεστών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Or. en
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Τροπολογία 187
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν, μέσω της 
σύναψης σχετικής συμφωνίας, εταιρική 
σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, καθώς και με τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. 
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται, δυνάμει του οικείου 
θεσμικού, νομοθετικού και 
δημοσιονομικού πλαισίου, και βάσει 
εταιρικής σχέσης, με τους εκπροσώπους 
των αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Or. en
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Τροπολογία 188
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών.
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν, σε όσο το 
δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο, εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Or. en

Τροπολογία 189
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη μαζί με τις σχετικές εκλεγμένες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει 
να οργανώνουν εταιρική σχέση με τις 
άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Or. fr

Τροπολογία 190
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση μέσω της σύναψης συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης με τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται, δυνάμει του οικείου 
θεσμικού, νομοθετικού και 
δημοσιονομικού πλαισίου, με άλλες 
δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(Η τροπολογία «συμφωνία εταιρικής 
σχέσης» εφαρμόζεται σε ολόκληρο το 
κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 191
Mojca Kleva



AM\903190EL.doc 21/193 PE489.656v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων 
γυναικών και φορέων που είναι υπεύθυνοι 
για την προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Σκοπός 
μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι η 
τήρηση της αρχής της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, η εξασφάλιση του 
ενστερνισμού των παρεμβάσεων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και η αξιοποίηση της 
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των 
σχετικών συντελεστών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για έναν 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι συμμετέχουν 
στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων με τρόπο συνεπή.

Or. en

Τροπολογία 192
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, τα κράτη 
μέλη οργανώνουν εταιρική σχέση, μέσω 
της σύναψης συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης, με τις αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές και τους 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. 
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
συνεργάζονται, δυνάμει του οικείου 
θεσμικού, νομοθετικού και 
δημοσιονομικού πλαισίου, με τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
καθώς και με άλλες δημόσιες αρχές και 
φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

Or. en

Τροπολογία 193
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι δραστηριότητες των Ταμείων του 
ΚΣΠ και οι πράξεις τις οποίες 
χρηματοδοτούν θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο το οποίο διέπει 
άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση της 
πράξης.

(10) Οι δραστηριότητες των Ταμείων του 
ΚΣΠ και οι πράξεις τις οποίες 
χρηματοδοτούν θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο το οποίο διέπει 
άμεσα ή έμμεσα την υλοποίηση της 
πράξης. Επιπλέον, όσον αφορά 
τροποποιήσεις του ισχύοντος κοινοτικού 
δικαίου, θα πρέπει ιδίως για 
τροποποιήσεις των κοινοτικών διατάξεων 
για τις επιδοτήσεις να υπάρχει συνοχή με 
τον στρατηγικό προσανατολισμό της 
κοινοτικής πολιτικής συνοχής και τους 
στόχους της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης των κοινοτικών διατάξεων για τις επιδοτήσεις για το 
διάστημα 2014-2020, που αποτελούν τη νομική βάση μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων και 
σχεδίων της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής για το εν λόγω διάστημα, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της κοινοτικής πολιτικής για τις ενισχύσεις και του 
στρατηγικού προσανατολισμού της κοινοτικής πολιτικής συνοχής. Οι τροποποιήσεις του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών νομικών πλαισίων δεν πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση με τους 
στόχους και τα σχέδια της κοινοτικής πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020.

Τροπολογία 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της εφαρμογής των Ταμείων 
του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση αποσκοπεί, 
σε όλα τα στάδια της εφαρμογής των 
Ταμείων του ΚΣΠ, στην εξάλειψη των 
ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών υπό 
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καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνότητας, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

τη μορφή διττής προσέγγισης, τόσο μέσω 
της συστηματικής ενσωμάτωσης των 
πτυχών του φύλου σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης όσο και μέσω 
συμπληρωματικών ειδικών δράσεων. Για 
τη συμπερίληψη της οριζόντιας αρχής 
της ισότητας των φύλων στα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων όλων των Ταμείων είναι 
σκόπιμη η χρήση των μεθόδων 
αξιολόγησης της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στην κατάρτιση 
των προϋπολογισμών («Gender-
budgeting»).

Or. en

Τροπολογία 195
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της εφαρμογής των Ταμείων 
του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνότητας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της διαμόρφωσης και της
εφαρμογής των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ, να αποσκοπεί στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
εξασφάλιση της πραγματικής και 
αποτελεσματικής ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καθώς και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε όλα τα στάδια της διαμόρφωσης και της εφαρμογής των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
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ΚΚΔ, πρέπει να εξετάζονται δράσεις όχι μόνο για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών αλλά και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Τροπολογία 196
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
περισσότερα κράτη μέλη είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, ενώ τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία 
επικύρωσής της. Είναι σημαντικό κατά 
την εφαρμογή των αντίστοιχων έργων να 
λαμβάνεται υπόψη στις προδιαγραφές η 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία που αναφέρεται στο άρθρο 9 
της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη από 
την ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία σε σχέση με το παρελθόν.

Τροπολογία 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της 
για μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
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όλα τα στάδια της εφαρμογής των 
Ταμείων του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην 
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τη 
στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων1, το σύμφωνο για την ισότητα των 
φύλων2, αλλά και εκτελεστικές πράξεις 
και άλλες πολιτικές σε ευρωπαϊκό, εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο που θέτουν σε 
εφαρμογή το άρθρο 8 της Συνθήκης, 
καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνότητας, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2008, 
και τις πολιτικές της ΕΕ για την 
εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης.
_________
1 COM(2010)0491 τελικό.
2 Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των 
φύλων (2011-2020) που εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο στις 7 Μαρτίου 2011.

Or. en

Τροπολογία 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
περισσότερα κράτη μέλη της είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, ενώ τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία 
επικύρωσής της. Είναι σημαντικό κατά 
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την εφαρμογή των αντίστοιχων έργων να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα έργα που 
ενισχύονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν 
λόγω σύμβαση όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, την εκπαίδευση, την απασχόληση 
και την προσβασιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».

Or. de

Τροπολογία 200
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».

Or. de

Τροπολογία 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».
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Or. en

Τροπολογία 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
ελαχιστοποιώντας το μελλοντικό 
εξωτερικό κόστος. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 203
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
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βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν ποσοτικές
πληροφορίες για την υποστήριξη των 
στόχων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 
σύμφωνα με τη φιλοδοξία να αφιερωθεί 
τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού 
της Ένωσης στον σκοπό αυτό, καθώς και 
τα αποτελέσματα από την εκτίμηση των 
επιπτώσεων της εν λόγω υποστήριξης 
στις εκπομπές, με τη χρήση μεθοδολογίας 
που θα εγκριθεί από την Επιτροπή με 
εκτελεστική πράξη.

Or. en

Τροπολογία 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) 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 στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου του σεβασμού, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και 
κυρίως των οικοσυστημάτων, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

Or. fr
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Τροπολογία 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να 
εστιάσουν τη στήριξή τους σε 
περιορισμένο αριθμό κοινών θεματικών 
στόχων. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής 
καθενός από τα Ταμεία του ΚΣΠ θα 
διευκρινιστεί στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων και είναι δυνατόν να 
περιορίζεται σε ορισμένους μόνο 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να 
επικεντρώνονται σε θεματικούς στόχους. 
Το ακριβές πεδίο εφαρμογής καθενός από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ διευκρινίζεται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 206
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να 
εστιάσουν τη στήριξή τους σε 
περιορισμένο αριθμό κοινών θεματικών 
στόχων. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής 
καθενός από τα Ταμεία του ΚΣΠ θα 
διευκρινιστεί στους ειδικούς κανόνες των 

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να 
εστιάσουν τη στήριξή τους σε 
περιορισμένο αριθμό κοινών θεματικών 
στόχων, εκχωρώντας επαρκές περιθώριο 
ευελιξίας για την προσαρμογή στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών και 
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Ταμείων και είναι δυνατόν να περιορίζεται 
σε ορισμένους μόνο θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

την κατάλληλη εξυπηρέτησή τους. Το 
ακριβές πεδίο εφαρμογής καθενός από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ θα διευκρινιστεί στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων και είναι 
δυνατόν να περιορίζεται σε ορισμένους 
μόνο θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών 
στόχων, της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη», το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
συντονίζει και να εξισορροπεί τις 
επενδυτικές προτεραιότητες με τους 
ειδικούς θεματικούς στόχους για κάθε 
Ταμείο του ΚΚΔ που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός. Σκοπός του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου είναι 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 που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ με άλλες 
συναφείς πολιτικές και μέσα της Ένωσης.
Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει 
να καθορίζεται σε παράρτημα στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο
περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των 
συνιστώμενων δράσεων που 
υποστηρίζονται από κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ για την περίοδο χρηματοδότησης 
2014-2020, ο οποίος επικουρεί τα κράτη 
μέλη στην επίτευξη των στόχων της 
Ένωσης, διασφαλίζει συνεκτικότητα και 
συνέπεια του προγραμματισμού στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΠΣ με τις 
οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές 
απασχόλησης των κρατών μελών και της 
Ένωσης, ενώ αναγνωρίζει ταυτόχρονα τις 
διαφορετικές ανάγκες των περιφερειών, 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ευελιξία 
για την ανάπτυξή τους. Το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πολυταμειακών προσεγγίσεων και των 
ολοκληρωμένων εδαφικών προσεγγίσεων, 
καθώς και τον συντονισμό με άλλες 
συναφείς πολιτικές και μέσα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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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) Για την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης, η
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ως 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού ένα 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα 
μεταφέρει τους στόχους της Ένωσης, 
προκειμένου να συντονιστούν οι 
προτεραιότητες επενδύσεων και να
επιτευχθεί ισορροπία με τους ειδικούς 
θεματικούς στόχους των Ταμείων του 
κανονισμού σχετικά με τις κοινές 
διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Στόχος του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου είναι να δοθεί 
σαφής στρατηγική κατεύθυνση στη 
διαδικασία προγραμματισμού σε επίπεδο 
κρατών μελών και περιφερειών. Το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει 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 
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διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 
συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης.

συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 211
Tomasz Piotr Poręba

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) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που 
επισυνάπτεται ως παράρτημα στον 
παρόντα κανονισμό μετουσιώνει τους 
στόχους της Ένωσης 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.

Or. en

Τροπολογία 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει τους 

διαγράφεται
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βασικούς τομείς υποστήριξης, τις 
προκλήσεις της εδαφικής ανάπτυξης που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, τους στόχους 
πολιτικής, τις προτεραιότητες για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας, τους 
μηχανισμούς συντονισμού και τους 
μηχανισμούς για τη συνοχή και τη 
συνέπεια με τις οικονομικές πολιτικές 
των κρατών μελών και της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει τους 
βασικούς τομείς υποστήριξης, τις 
προκλήσεις της εδαφικής ανάπτυξης που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, τους στόχους 
πολιτικής, τις προτεραιότητες για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας, τους 
μηχανισμούς συντονισμού και τους 
μηχανισμούς για τη συνοχή και τη 
συνέπεια με τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και της Ένωσης.

(15) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει τους 
βασικούς τομείς υποστήριξης, τις 
προκλήσεις της εδαφικής ανάπτυξης που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, τους στόχους 
πολιτικής, τις προτεραιότητες για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας, τους 
μηχανισμούς συντονισμού και τους 
μηχανισμούς για τη συνοχή και τη 
συνέπεια με τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και της Ένωσης, καθώς και 
με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
και τις στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών,
όπου τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
συμμετέχουν σε τέτοιες στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Ταμεία θα πρέπει να τελούν υπό στενό συντονισμό με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
και τις στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής 
χρηματοδότηση των εν λόγω στρατηγικών από τα Ταμεία.
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Τροπολογία 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου που θα εγκρίνει η Επιτροπή, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει, σε 
συμφωνία με τις εκλεγμένες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές του, σε 
συνεργασία με τους εταίρους του και σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή, μια 
σύμβαση εταιρικής σχέσης. Με τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης θα πρέπει να 
μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο τα 
ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και να αναληφθούν σοβαρές δεσμεύσεις 
για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
που ορίζονται στο άρθρο 174 της 
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Συνθήκης και επιτρέπουν την 
οικοδόμηση μιας δίκαιης και 
ισορροπημένης κοινωνικής οικονομίας 
αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μέσω του προγραμματισμού των Ταμείων 
του ΚΣΠ.

Or. fr

Τροπολογία 216
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pt

Τροπολογία 217
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου που θα εγκρίνει η Επιτροπή, κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει, σε 
συνεργασία με τους εταίρους του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5, και σε συνεννόηση 
με την Επιτροπή, μια σύμβαση εταιρικής 
σχέσης. Με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης 
θα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό 
πλαίσιο τα ορισθέντα στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και να αναληφθούν 
σοβαρές δεσμεύσεις για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης μέσω του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ.

Or. en
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Τροπολογία 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(16) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του που αναφέρονται στο άρθρο 
5 του παρόντος κανονισμού και σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή, μια 
σύμβαση εταιρικής σχέσης. Με τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης θα πρέπει να 
μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο 
επιλεγμένα από τα ορισθέντα στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο στοιχεία που πρέπει 
να περιλαμβάνει και να αναληφθούν 
σοβαρές δεσμεύσεις για την επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης μέσω του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Οι εκ των προτέρων όροι 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνον όταν 
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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.

συνδέονται απευθείας και επηρεάζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή των ταμείων 
του ΚΣΠ και το πεδίο τους δεν υπερβαίνει 
το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται 
στους σχετικούς τομείς πολιτικής της 
Ένωσης. Η Επιτροπή οφείλει να αξιολογεί 
τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη σχετικά με την εκπλήρωση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 221
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Στις 
περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατό να 
ικανοποιηθεί ένας εκ των προτέρων όρος, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία 
να αναστείλει τις πληρωμές για το 
πρόγραμμα.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν, οι οποίοι να έχουν 
περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με την 
αποτελεσματική μεταφορά 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 αναστείλει τις πληρωμές για το 
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πρόγραμμα.

Or. de

Τροπολογία 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Στις 
περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατό να 
ικανοποιηθεί ένας εκ των προτέρων όρος, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία 
να αναστείλει τις πληρωμές για το 
πρόγραμμα.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Αυτοί οι εκ των προτέρων
όροι ισχύουν μόνο στο βαθμό που 
συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των 
ταμείων.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αξιολογεί τα παρεχόμενα στοιχεία από τα 
κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των 
εκ των προτέρων όρων 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.

Or. fr

Τροπολογία 223
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για 
την αποτελεσματική χρήση της 
υποστήριξης της Ένωσης. Η εκπλήρωση
αυτών των εκ των προτέρων όρων πρέπει 
να εκτιμάται από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων.
Στις περιπτώσεις που δεν καταστεί 
δυνατό να ικανοποιηθεί ένας εκ των 
προτέρων όρος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει την εξουσία να αναστείλει τις 
πληρωμές για το πρόγραμμα.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές 
τους ανάγκες. Η Επιτροπή θα μεριμνά για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχει το αναγκαίο 
πλαίσιο όρων για την αποτελεσματική 
χρήση της υποστήριξης της Ένωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες τόσο σε εθνικό και περιφερειακό 
όσο και τοπικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η τήρηση των εκ των προτέρων 
όρων που σχετίζονται με κάθε Ταμείο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να ανασταλούν οι πληρωμές στο πρόγραμμα. 

Τροπολογία 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 για να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες πρότερες απαιτήσεις που 
σχετίζονται και έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στην αποτελεσματική και αποδοτική
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. Η μη τήρηση ενός 
σχετικού εκ των προτέρων όρου θα 
μπορούσε να αποτελέσει λόγο αναστολής 
των πληρωμών από την Επιτροπή.  Σε 
περίπτωση αναστολής των πληρωμών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται τις αρχές 
επικουρικότητας και αναλογικότητας, 
καθώς και τις αρμοδιότητες κάθε 
εμπλεκόμενου επιπέδου διοίκησης.

Or. es

Τροπολογία 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές τους ανάγκες στον τομέα 
της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει 
να καθοριστούν συναφείς εκ των 
προτέρων όροι 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 



AM\903190EL.doc 45/193 PE489.656v01-00

EL

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.

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.

Or. en

Τροπολογία 226
Hermann Winkler

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 
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 

(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. 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.
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αναποτελεσματικά.

Or. de

Τροπολογία 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 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.

(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 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. Αν αυτές οι 
διορθώσεις ή αναστολές αφορούν ένα 
κράτος μέλος του οποίου πλήττεται ή 
κινδυνεύει σοβαρά η χρηματοοικονομική 
σταθερότητα, οι εν λόγω πληρωμές θα 
πρέπει να διατεθούν στο κράτος μέλος 
μετά από αίτησή του στο πλαίσιο ενός 
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χωριστού προγράμματος ανάπτυξης υπό 
τη διαχείριση της Επιτροπής. Ο στόχος 
αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με τη 
μέγιστη οικονομική απόδοση με βάση τα 
εν λόγω προγράμματα αλλά και 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες. 
Σκοπός αυτού του μηχανισμού είναι να 
μην οξύνεται ακόμη περισσότερο η 
οικονομικά τεταμένη κατάσταση.

Or. de

Τροπολογία 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 
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 

(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.
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προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

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 
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.

(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. Στις περιπτώσεις 
που υπάρχει σημαντική απόκλιση ως προς 
την επίτευξη των ορόσημων ή των 
ποσοτικών στόχων, η Επιτροπή μπορεί να 
αναστείλει τις δεσμεύσεις 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.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η αναστολή των πληρωμών σε μια περίοδο οικονομικής χρήσης θα μπορούσε να είναι 
ιδιαίτερα επιζήμια, κυρίως για τις περιοχές με μικρή ικανότητα απορρόφησης

Τροπολογία 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 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.

(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. Η Επιτροπή κατανέμει σε κάθε 
κράτος μέλος το μερίδιο του 
αποθεματικού επίδοσης που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό των επιτυχών 
προγραμμάτων επί της συνολικής 
κατανομής του κράτους μέλους. Με 
αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή λαμβάνει 
δεόντως υπόψη κατά πόσον τυχόν 
αποτυχία στην επίτευξη των ορόσημων 
οφείλεται σε απρόβλεπτους εξωτερικούς 
παράγοντες, οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν 
να επηρεαστούν από το υπό εξέταση 
πρόγραμμα. Τα κράτη μέλη κατανέμουν 
ισομερώς το αποθεματικό επίδοσης σε 
όλα τα προγράμματα που έχουν επιτύχει 
τα οικεία ορόσημα. Λόγω της 
πολυμορφίας και του διακρατικού 
χαρακτήρα τους, δεν πρέπει να υπάρχει 
αποθεματικό για τα προγράμματα της 
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«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

Or. en

Τροπολογία 231
María Irigoyen Pérez

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 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.

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων βασισμένο σε θετικά κίνητρα
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 που επιθυμούν κάτι τέτοιο το 2017 
και 2019. Ένα αποθεματικό επίδοσης θα 
πρέπει να προβλεφθεί και να κατανεμηθεί 
το 2019 στις περιπτώσεις που έχουν 
επιτευχθεί τα ορόσημα ως προς τις 
επιδόσεις. Λόγω της πολυμορφίας και του 
διακρατικού χαρακτήρα τους, δεν πρέπει 
να υπάρχει αποθεματικό για τα 
προγράμματα της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας».

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εξέτασης των επιδόσεων πρέπει να βασίζεται σε θετικά κίνητρα και όχι στη 
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μεταφορά κεφαλαίων στα προγράμματα με τις υψηλότερες επιδόσεις. Η εθελοντική συμμετοχή 
θα αποφύγει τον καθορισμό στόχων που επιτυγχάνονται εύκολα και συνεπώς έχουν μικρό 
αντίκτυπο.

Τροπολογία 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 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.

(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.

Or. es
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Τροπολογία 233
Younous Omarjee

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 
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.

(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 
ευελιξίας που συγκροτείται βάσει 
αυτομάτως αποδεσμευμένων πιστώσεων 
θα πρέπει να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια
της περιόδου προγραμματισμού.

Or. fr

Τροπολογία 234
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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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 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.

(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 εθνικό
αποθεματικό επίδοσης θα πρέπει να 
προβλεφθεί και να κατανεμηθεί το 2019 
στις περιπτώσεις που έχουν επιτευχθεί τα 
ορόσημα ως προς τις επιδόσεις. Λόγω της 
πολυμορφίας και του διακρατικού 
χαρακτήρα τους, δεν πρέπει να υπάρχει 
αποθεματικό για τα προγράμματα της 
«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας». 

Or. en

Τροπολογία 235
Victor Boştinaru

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 

διαγράφεται
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αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια 
χώρα. Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών. Όταν, παρά την 
ενισχυμένη χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, 
ένα κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει όλες ή μέρος των 
πληρωμών και των δεσμεύσεων. Οι 
αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στο 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.

Or. en
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Τροπολογία 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Νίκος 
Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια 
χώρα. Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και
οικονομικών δυσκολιών. Όταν, παρά την 
ενισχυμένη χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, 
ένα κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει όλες ή μέρος των 
πληρωμών και των δεσμεύσεων. Οι 
αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στο 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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 237
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια 
χώρα. Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών. Όταν, παρά την 
ενισχυμένη χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, 
ένα κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το 

διαγράφεται
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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.

Or. fr

Τροπολογία 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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 

(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 
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σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. 
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των δεσμεύσεων. 
Οι αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στρ εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, θα 
πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
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.

σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών. 
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των δεσμεύσεων. 
Οι αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν 
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στρ εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, θα 
πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
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 θα πρέπει να μπορεί να 
διαθέσει με ελεγχόμενο τρόπο τις 
ανασταλείσες πληρωμές και δεσμεύσεις 
σε πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η 
ίδια. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να 
προσανατολίζεται σε προτεραιότητες για 
τη μέγιστη στήριξη της ανάπτυξης, για 
παράδειγμα σε υποδομές για την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, 
προκειμένου να αποτραπούν μεγαλύτερες 
ζημίες στην περιφερειακή οικονομία και 
την κοινωνική κατάσταση.
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Τροπολογία 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των 
δεσμεύσεων. Οι αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και αποτελεσματικές και 
να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των 
επιμέρους προγραμμάτων για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης στο εν λόγω 
κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ μπορούν, αν 
χρειαστεί, να αναπροσανατολιστούν για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
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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.

Or. en

Τροπολογία 240
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
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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 στο 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αναστολής πληρωμών για λόγους οικονομικής πολιτικής προκύπτει ότι είναι 
ασύμμετρη και θα συνεπαγόταν την επιβολή κυρώσεων σε περιοχές λόγω μη τήρησης, σε εθνικό 
επίπεδο, των συστάσεων σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Επίσης, συνεπάγεται τη 
χρήση μέσων της πολιτικής συνοχής με σκοπούς που διαφέρουν από τους αρχικά 
καθορισμένους, αποκλίνοντας έτσι από τους στόχους της.

Τροπολογία 241
Luís Paulo Alves

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 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
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των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των 
δεσμεύσεων. Οι αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και αποτελεσματικές και 
να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των 
επιμέρους προγραμμάτων για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης στρ εν λόγω 
κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, 
θα πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
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.

των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.

Or. pt
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Τροπολογία 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με τροποποιήσεις 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής 
διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να αναστείλει όλες ή 
μέρος των πληρωμών και των 
δεσμεύσεων. Οι αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και αποτελεσματικές και 
να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των 
επιμέρους προγραμμάτων για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης στο 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 

(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 μπορεί να συνεπάγεται
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών.
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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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μια αιτιολογική σκέψη δεν φαίνεται ότι συνιστά το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για τη τόσο 
εκτεταμένη ρύθμιση τέτοιων ζητημάτων.

Τροπολογία 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η 
αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
υποβοηθείται από ασφαλείς οικονομικές 
πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
Όταν, παρά την ενισχυμένη χρήση των 
Ταμείων του ΚΣΠ, ένα κράτος μέλος 
αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής και κοινωνικής 
διακυβέρνησης της Ένωσης μπορεί να 
επιτρέψει τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των δαπανών στο 
πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
βασιζόμενη στην εφαρμογή έξυπνων, 
διατηρήσιμων και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. 
Είναι σημαντικό τα Ταμεία του ΚΣΠ να
μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι σταδιακή 
και να αρχίζει με τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των
μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 
κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.
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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.

Or. fr

Τροπολογία 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διασφαλιστεί η επικέντρωση 
στην επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν κοινές συνιστώσες για όλα τα 
προγράμματα. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα των ρυθμίσεων 
προγραμματισμού για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι 
διαδικασίες έγκρισης και τροποποίησης 
των προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια με το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης, τον συντονισμό των 
Ταμείων του ΚΣΠ μεταξύ τους καθώς και 
με τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά 
μέσα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

(20) Για να διασφαλιστεί η επικέντρωση 
στην επίτευξη τόσο της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής όσο 
και της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα πρέπει να 
καθοριστούν κοινές συνιστώσες για όλα τα 
προγράμματα. Για να εξασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα των ρυθμίσεων 
προγραμματισμού για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι 
διαδικασίες έγκρισης και τροποποίησης 
των προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια με το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης, τον συντονισμό των 
Ταμείων του ΚΣΠ μεταξύ τους καθώς και 
με τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά 
μέσα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί 
στους στόχους της οικονομικής και 

(21) Η εδαφική συνοχή αποτελεί το 
βασικό μέσο για την επίτευξη της 
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κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. Για τον σκοπό 
αυτό, για την κινητοποίηση του 
δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι 
ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί 
η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων με τον καθορισμό 
κοινών κανόνων και στενού συντονισμού 
για όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ. Η 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα 
πρέπει να δοθεί σε ομάδες τοπικής 
δράσης που εκπροσωπούν τα συμφέροντα
της κοινότητας, ως ουσιώδης αρχή.

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 
όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη, και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων και των αστικών περιοχών, η 
γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. Κατά 
συνέπεια, η ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση που θεσπίζεται στο άρθρο 99 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
συνιστά το βασικό εργαλείο για την 
επιτυχή υλοποίηση της διατηρήσιμης 
ανάπτυξης των ανωτέρω περιοχών και 
για την προώθηση της απασχόλησης, της 
κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας 
των πολιτών που κατοικούν στις 
συγκεκριμένες περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 247
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί 
στους στόχους της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. Για τον σκοπό 
αυτό, για την κινητοποίηση του δυναμικού 
σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να 
ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων με τον καθορισμό κοινών 
κανόνων και στενού συντονισμού για όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ. Η αρμοδιότητα για 
την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί σε ομάδες 

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί 
στους στόχους της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνοτικών 
εντάσεων. Για τον σκοπό αυτό, για την 
κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό 
επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να 
διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων με 
τον καθορισμό κοινών κανόνων και στενού 
συντονισμού για όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ. 
Η ανάπτυξη ικανοτήτων για τους 
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τοπικής δράσης που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως ουσιώδης 
αρχή.

τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς είναι 
υψίστης σημασίας. Η αρμοδιότητα για την 
υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί σε ομάδες 
τοπικής δράσης που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως ουσιώδης 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 248
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί 
στους στόχους της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. Για τον σκοπό 
αυτό, για την κινητοποίηση του δυναμικού 
σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να 
ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων με τον καθορισμό κοινών 
κανόνων και στενού συντονισμού για όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ. Η αρμοδιότητα για 
την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί σε ομάδες 
τοπικής δράσης που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως ουσιώδης 
αρχή.

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί 
στους στόχους της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα, ιδίως οι 
ορεινές περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, για 
την κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό 
επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να 
διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων με 
τον καθορισμό κοινών κανόνων και στενού 
συντονισμού για όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ. 
Η αρμοδιότητα για την υλοποίηση των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει 
να δοθεί σε ομάδες τοπικής δράσης που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
κοινότητας, ως ουσιώδης αρχή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν εκ φύσεως ειδικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουν 
πολύπλευρα προβλήματα όπως για παράδειγμα την εγκατάλειψη από τους κατοίκους και 
οικονομικά μειονεκτήματα. Επομένως, εδώ είναι ιδιαίτερα αναγκαία μια ολοκληρωμένη 
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προσέγγιση για την ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για την κινητοποίηση του 
δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι 
ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί 
η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων με τον καθορισμό 
κοινών κανόνων και στενού συντονισμού 
για όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ. Η 
αρμοδιότητα για την υλοποίηση των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης θα 
πρέπει να δοθεί σε ομάδες τοπικής 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ομάδων LEADER, που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως 
ουσιώδης αρχή.

Or. en

Τροπολογία 250
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η ανάπτυξη νέων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών,  
ιδίως της στρατηγικής για τη 
μακροπεριφέρεια των Άλπεων, θα πρέπει 
να ενισχυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η περιοχή των Άλπεων αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δημογραφικά και φυσικά προβλήματα. Οι 
μακροπεριφέρειες είναι ένα εύλογο και χρήσιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων σε διεθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η σύσταση μιας μακροπεριφέρειας για την 
περιοχή των Άλπεων θα είχε μεγάλα πλεονεκτήματα για τον τοπικό πληθυσμό.

Τροπολογία 251
Mojca Kleva

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 
τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
την ικανότητά τους να συνδυάζουν 
διαφορετικές μορφές δημόσιων και 
ιδιωτικών πόρων για την υποστήριξη 
στόχων δημόσιας πολιτικής και τη 
δυνατότητά τους να εγγυώνται 
ανανεωνόμενες ροές χρηματοδοτικών 
μέσων για στρατηγικές επενδύσεις, 
υποστηρίζοντας τις μακροπρόθεσμες, 
βιώσιμες επενδύσεις και αυξάνοντας το 
αναπτυξιακό δυναμικό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(22) Η σημασία των χρηματοδοτικών 
μέσων αυξάνει χάρη στα 
πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα για 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, την ικανότητά τους να 
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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.

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. Η παροχή επιχορήγησης 
πρέπει να διατηρείται ανά πάσα στιγμή 
ως επιλογή και πρέπει να αποτελεί ευθύνη 
εκείνων που δραστηριοποιούνται 
επιτόπου να χρησιμοποιούν τον 
συνδυασμό χρηματοδότησης που κρίνεται 
ως καταλληλότερος για τις περιφερειακές 
ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 253
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών της αγοράς 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα 
με τους στόχους των προγραμμάτων, και 
δεν πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων ανάλυσης.

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων 
ανεπάρκειας επενδύσεων και, κατά 
συνέπεια, για την κάλυψη ειδικών 
αναγκών της αγοράς με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τους 
στόχους των προγραμμάτων, και δεν 
πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει απευθείας τοπικές και 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες και 
δυνατότητες, να εντοπίζει την ενδεχόμενη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, να 
σταθμίζει την προστιθέμενη αξία που 
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απορρέει από το προκείμενο 
χρηματοδοτικό μέσο και, ως εκ τούτου, 
να εγγυάται την επεξεργασία ευέλικτων 
και αποτελεσματικών απαντήσεων στις 
αναπτυξιακές προκλήσεις με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωπες οι περιφέρειες 
της Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών της αγοράς 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα 
με τους στόχους των προγραμμάτων, και 
δεν πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων ανάλυσης.

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών της αγοράς 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα 
με τους στόχους των προγραμμάτων, και 
δεν πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων ανάλυσης και να υπόκειται σε 
δημοκρατικό έλεγχο στο ενδεδειγμένο 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών της αγοράς 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα 
με τους στόχους των προγραμμάτων, και 
δεν πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων ανάλυσης.

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση αναγκών και ανεπαρκειών
της αγοράς με αποτελεσματικό και
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με 
τους στόχους των προγραμμάτων, και δεν 
πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων ανάλυσης.

Or. es

Τροπολογία 256
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με τρόπο 
που να προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή 
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
κατάλληλη βάση επιμερισμού του 
κινδύνου. Για να μπορούν να 
προσελκύσουν τον ιδιωτικό τομέα, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με 
ευέλικτο τρόπο. Οι διαχειριστικές αρχές 
πρέπει, συνεπώς, να επιλέγουν τους 
καταλληλότερους τρόπους εφαρμογής των 
χρηματοδοτικών μέσων για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
περιφερειών στόχου, σύμφωνα με τους 
στόχους του συναφούς προγράμματος.

(24) Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με τρόπο 
που να προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή 
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
κατάλληλη βάση επιμερισμού του 
κινδύνου. Για να μπορούν να 
προσελκύσουν τον ιδιωτικό τομέα, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να είναι απλά, 
καταλυτικά και ανακυκλούμενα και να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με 
ευέλικτο τρόπο. Οι διαχειριστικές αρχές 
πρέπει, συνεπώς, να επιλέγουν τους 
καταλληλότερους τρόπους εφαρμογής των 
χρηματοδοτικών μέσων για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
περιφερειών στόχου, σύμφωνα με τους 
στόχους του συναφούς προγράμματος.
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Or. en

Τροπολογία 257
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Το ύψος των πόρων που χορηγούνται 
ανά πάσα στιγμή από τα Ταμεία του ΚΣΠ
στα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο ποσό που είναι απαραίτητο 
για την υλοποίηση των 
προγραμματισμένων επενδύσεων και των 
πληρωμών στους τελικούς δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
διαχείρισης, που καθορίζονται με βάση τα 
επιχειρηματικά σχέδια και τις προβλέψεις 
ταμειακών ροών για προκαθορισμένη 
περίοδο που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
δύο έτη.

(26) Το ύψος των πόρων που χορηγούνται 
ανά πάσα στιγμή στα χρηματοδοτικά μέσα 
από τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσό που 
είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των 
προγραμματισμένων επενδύσεων και των 
πληρωμών στους τελικούς δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
διαχείρισης, που καθορίζονται με βάση τα 
επιχειρηματικά σχέδια και τις προβλέψεις 
ταμειακών ροών για προκαθορισμένη 
περίοδο που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

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 

(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 
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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.

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 διατίθενται από 
κοινού με άλλους διαθέσιμους πόρους στα 
κράτη μέλη τα οποία υφίστανται σοβαρές 
δυσχέρειες στη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα, π.χ. από δημοσιονομικές 
διορθώσεις, υπό τη διαχείριση της 
Επιτροπής και λαμβανομένων υπόψη των 
προτεραιοτήτων που προωθούν 
περισσότερο τη μεγέθυνση·

Or. de

Τροπολογία 259
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

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 
στα χρηματοδοτικά μέσα από τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
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 που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης μη 
αναλωθέντων πόρων μετά το κλείσιμο των 
προγραμμάτων. Πρέπει να 
προσδιοριστούν λεπτομερείς διατάξεις 
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υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά μέσα για τις 
διαχειριστικές αρχές, τα κράτη μέλη, 
καθώς και για την Επιτροπή. Σε 
παράρτημα στην ετήσια έκθεση 
εφαρμογής, τα κράτη μέλη πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδική έκθεση που να 
καλύπτει τις επιχειρήσεις για τις οποίες 
χρησιμοποιούνται χρηματοδοτικά μέσα. 
Για την περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας 
των χρηματοδοτικών μέσων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως 
συνθετική παρουσίαση των πληροφοριών 
που παρέχονται από τις ανωτέρω 
εκθέσεις σχετικά με τη χρήση και την
αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτικών μέσων στα διάφορα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
τους θεματικούς στόχους και τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 260
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει 
απτές δράσεις για την ευρύτερη διάδοση 
πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά 
με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων 
και να συνδράμει στην ενίσχυση των 
τεχνικών δυνατοτήτων για την εφαρμογή 
και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών 
μέσων σε επίπεδο διαχειριστικών αρχών, 
χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων φορέων 
και άλλων συντελεστών, ούτως ώστε να 
αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας της 
εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων.

Or. en
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Τροπολογία 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η ευθυγράμμιση των ρυθμίσεων για 
την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων των Ταμείων του ΚΣΠ είναι 
αναγκαία για να απλουστευτούν οι 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση σε όλα 
τα επίπεδα. Έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν αναλογικές απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων αλλά και να 
διατίθενται περιεκτικές πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο για ορισμένα 
σημεία-κλειδιά της επανεξέτασης. 
Συνεπώς, είναι ανάγκη οι απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων να αντανακλούν τις 
ανάγκες ενημέρωσης για συγκεκριμένα 
έτη και να ευθυγραμμιστούν με το 
χρονοδιάγραμμα των επανεξετάσεων της 
επίδοσης.

(29) Η ευθυγράμμιση των ρυθμίσεων για 
την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων των Ταμείων του ΚΣΠ είναι 
αναγκαία για να απλουστευτούν οι 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση σε όλα 
τα επίπεδα. Έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν αναλογικές απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων αλλά και να 
διατίθενται περιεκτικές πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο για ορισμένα 
σημεία-κλειδιά της επανεξέτασης. 
Συνεπώς, είναι ανάγκη οι απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων να αντανακλούν τις 
ανάγκες ενημέρωσης.

Or. es

Τροπολογία 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η ευθυγράμμιση των ρυθμίσεων για 
την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων των Ταμείων του ΚΣΠ είναι 
αναγκαία για να απλουστευτούν οι 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση σε όλα 
τα επίπεδα. Έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν αναλογικές απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων αλλά και να 

(29) Η ευθυγράμμιση των ρυθμίσεων για 
την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων των Ταμείων του ΚΣΠ είναι 
αναγκαία για να απλουστευτούν οι 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση σε όλα 
τα επίπεδα. Έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν αναλογικές απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων αλλά και να 
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διατίθενται περιεκτικές πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο για ορισμένα 
σημεία-κλειδιά της επανεξέτασης. 
Συνεπώς, είναι ανάγκη οι απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων να αντανακλούν τις 
ανάγκες ενημέρωσης για συγκεκριμένα έτη
και να ευθυγραμμιστούν με το 
χρονοδιάγραμμα των επανεξετάσεων της 
επίδοσης.

διατίθενται περιεκτικές πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο για ορισμένα 
σημεία-κλειδιά της επανεξέτασης. 
Συνεπώς, είναι ανάγκη οι απαιτήσεις για 
την υποβολή εκθέσεων να αντανακλούν τις 
ανάγκες ενημέρωσης για συγκεκριμένα 
έτη.

Or. fr

Τροπολογία 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 
αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
της υλοποίησης και του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 
αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 
με τους στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε 
σχέση με το ΑΕγχΠ και την ανεργία, 
ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει, ως 
προς αυτό, να προσδιοριστούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 
αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
της υλοποίησης και του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 
αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 
με τους ειδικούς στόχους των στόχων της 
Ένωσης που ορίζονται στο άρθρο 174 της 
Συνθήκης και σε σχέση με το ΑΕγχΠ και 
την ανεργία, ανάλογα με την περίπτωση. 
Πρέπει, ως προς αυτό, να προσδιοριστούν 
οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 264
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 
αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
της υλοποίησης και του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 
αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 
με τους στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε σχέση με 
το ΑΕγχΠ και την ανεργία, ανάλογα με 
την περίπτωση. Πρέπει, ως προς αυτό, να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 
αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
της υλοποίησης και του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 
αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 
με τους στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε σχέση με 
το ΑΕγχΠ, την ανεργία και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και της δυνατότητας πρόσβασης, 
ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει, ως 
προς αυτό, να προσδιοριστούν οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 
σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 
επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 
είναι δυνατό να επιτευχθούν, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση κάθε προγράμματος.

(33) Για να βελτιωθεί η ποιότητα και ο 
σχεδιασμός κάθε προγράμματος και να 
επαληθευθεί ότι οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, 
είναι δυνατό να επιτευχθούν, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκ των προτέρων 
αξιολόγηση κάθε προγράμματος. Η εκ των 
προτέρων αξιολόγηση για κάθε 
πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των οριζόντιων αρχών 
σχετικά με τη συμμόρφωση προς το 
ευρωπαϊκό και το οικείο εθνικό δίκαιο, 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και της 
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καταπολέμησης των διακρίσεων και τη 
διατηρήσιμη ανάπτυξη, όπως 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 266
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η αρμόδια αρχή για την εκπόνηση του 
προγράμματος πρέπει να καταρτίσει σχέδιο 
αξιολόγησης. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού, οι διαχειριστικές αρχές 
πρέπει να διενεργούν αξιολογήσεις για την 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και 
του αντικτύπου ενός προγράμματος. Η 
επιτροπή παρακολούθησης και η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενημερώνονται για τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων ώστε να 
διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων 
διαχείρισης.

(34) Η αρμόδια αρχή για την εκπόνηση του 
προγράμματος πρέπει να καταρτίσει σχέδιο 
αξιολόγησης, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τα ζητήματα που αφορούν τη 
διαχείριση έργων και προγραμμάτων. 
Κατά την περίοδο προγραμματισμού, οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να διενεργούν 
αξιολογήσεις για την αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου 
ενός προγράμματος. Η επιτροπή 
παρακολούθησης και η Επιτροπή θα 
πρέπει να ενημερώνονται για τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων ώστε να 
διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων 
διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν τα 
είδη της δράσης που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 

(36) Είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν τα 
είδη της δράσης που μπορούν να 
αναληφθούν με πρωτοβουλία της 
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Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια με την υποστήριξη των 
Ταμείων του ΚΣΠ.

Επιτροπής και των κρατών μελών ως 
τεχνική βοήθεια με την υποστήριξη των 
Ταμείων του ΚΣΠ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίζουν στους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 τη παροχή 
επαρκούς επιπέδου τεχνικής βοήθειας για 
τη διευκόλυνση της δραστηριοποίησης 
και της συμμετοχής στην προετοιμασία 
και εφαρμογή των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης, καθώς και σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προγραμματισμού. Η τεχνική 
βοήθεια που παρέχεται με πρωτοβουλία 
της Επιτροπής πρέπει να στηρίζει 
θεματικές κεντρικές ενώσεις, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικούς 
και οικονομικούς εταίρους, καθώς και 
δίκτυα και ενώσεις εκπροσώπησης των 
τοπικών, αστικών και περιφερειακών 
αρχών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της πολιτικής συνοχής σε επίπεδο 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Θα πρέπει να ορίζονται οι 
ημερομηνίες έναρξης και κλεισίματος για 
την επιλεξιμότητα των δαπανών, ώστε να 
υπάρχει ενιαίος και δίκαιος κανόνας για 
την υλοποίηση των Ταμείων του ΚΣΠ σε 
όλη την Ένωση. Για να διευκολυνθεί η 
εκτέλεση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, είναι σκόπιμο να οριστεί 
ότι η ημερομηνία έναρξης για την 
επιλεξιμότητα των δαπανών μπορεί να 
είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
υποβάλει επιχειρησιακό πρόγραμμα πριν 
από αυτή την ημερομηνία. Για να 

(38) Θα πρέπει να ορίζονται οι 
ημερομηνίες έναρξης και κλεισίματος για 
την επιλεξιμότητα των δαπανών, ώστε να 
υπάρχει ενιαίος και δίκαιος κανόνας για 
την υλοποίηση των Ταμείων του ΚΣΠ σε 
όλη την Ένωση. Για να διευκολυνθεί η 
εκτέλεση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, είναι σκόπιμο να οριστεί 
ότι η ημερομηνία έναρξης για την 
επιλεξιμότητα των δαπανών μπορεί να 
είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
υποβάλει επιχειρησιακό πρόγραμμα πριν 
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εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση 
των κονδυλίων της ΕΕ και να μειωθεί ο
κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 
είναι ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή 
περιορισμοί για την υποστήριξη πράξεων 
που έχουν ολοκληρωθεί.

από αυτή την ημερομηνία.

Or. es

Τροπολογία 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο 
μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της 
παρέμβασης των Ταμείων του ΚΣΠ, 
πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να 
εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις και υποδομές θα έχουν 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα 
αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των 
Ταμείων του ΚΣΠ για δημιουργία 
αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Από την 
εμπειρία συνάγεται ότι μια περίοδος πέντε
ετών είναι επαρκής ελάχιστη περίοδος, 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
προβλέπουν διαφορετική περίοδο. 
Ενδείκνυται να αποκλειστούν οι δράσεις 
που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ και αυτές 
που δεν συνεπάγονται παραγωγικές 
επενδύσεις ή επενδύσεις σε υποδομές από 
τη γενικότερη απαίτηση για μακροχρόνια 
διάρκεια, εκτός αν τέτοιου είδους 
απαιτήσεις προέρχονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και να αποκλειστούν οι 
συνεισφορές προς ή από χρηματοδοτικά 
μέσα.

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο 
μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της 
παρέμβασης των Ταμείων του ΚΣΠ, 
πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να 
εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις και υποδομές θα έχουν 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα 
αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των 
Ταμείων του ΚΣΠ για δημιουργία 
αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Από την
εμπειρία συνάγεται ότι μια περίοδος δέκα
ετών είναι επαρκής ελάχιστη περίοδος, 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
προβλέπουν διαφορετική περίοδο. 
Ενδείκνυται να αποκλειστούν οι δράσεις 
που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ και αυτές 
που δεν συνεπάγονται παραγωγικές 
επενδύσεις ή επενδύσεις σε υποδομές από 
τη γενικότερη απαίτηση για μακροχρόνια 
διάρκεια, εκτός αν τέτοιου είδους 
απαιτήσεις προέρχονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και να αποκλειστούν οι 
συνεισφορές προς ή από χρηματοδοτικά 
μέσα.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 77·  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011  σχετικά με την 
πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική 
συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)

Τροπολογία 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41β) Σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η 
πολιτική για τη συνοχή, ιδίως σε μεγάλες 
επιχειρήσεις, χρηματοδοτεί περισσότερο 
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έργα παρασιτισμού παρά καθορίζει τον 
τρόπο εγκατάστασης της επιχείρησης· για 
τον λόγο αυτόν η ενίσχυση μεγάλων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να 
εστιάζει περισσότερο από ότι κατά το 
παρελθόν σε επενδύσεις στην έρευνα και 
την ανάπτυξη ή να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη έμμεση στήριξη των 
υποδομών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 71· Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 
πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική 
συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)

Τροπολογία 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41γ) Στον  γενικό κανονισμό για τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να 
υπάρχει σαφής διάταξη που θα αποκλείει 
την παροχή οιασδήποτε ενωσιακής 
χρηματοδότησης για μετεγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων εντός της Ένωσης, 
μειώνοντας σημαντικά στα 25 
εκατομμύρια το κατώφλι για τον έλεγχο 
των επενδύσεων αυτού του είδους, 
αποκλείοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις 
από τις άμεσες επιδοτήσεις και θέτοντας 
δεκαετές όριο στη διάρκεια 
δραστηριοποίησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 71, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 
πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική 
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συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)

Τροπολογία 273
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
σωστή διαμόρφωση και ορθή λειτουργία 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
ώστε να υπάρξει βεβαιότητα για τη νόμιμη 
και κανονική χρήση των Ταμείων του 
ΚΣΠ. Πρέπει να προσδιοριστούν οι 
υποχρεώσεις των κρατών μελών σε σχέση 
με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
και σε σχέση με την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και τη διόρθωση των 
παρατυπιών και των παραβάσεων του 
δικαίου της Ένωσης.

(42) Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
σωστή διαμόρφωση και ορθή λειτουργία 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
ώστε να υπάρξει βεβαιότητα για τη νόμιμη 
και κανονική χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. 
Πρέπει επομένως να προσδιοριστούν 
εξίσου στο άρθρο του παρόντος 
κανονισμού οι υποχρεώσεις των κρατών 
μελών σε σχέση με τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου και σε σχέση με 
την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση των παρατυπιών και των 
παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, 
μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης 
και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον 
έλεγχο των πράξεων στα προγράμματα. 

(43) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, 
μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης 
και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον 
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Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
του ελέγχου στην επιλογή και υλοποίηση 
των πράξεων και της λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, θα 
πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες 
της διαχειριστικής αρχής.

έλεγχο των πράξεων στα προγράμματα. 
Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
του ελέγχου στην επιλογή και υλοποίηση 
των πράξεων και της λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, θα 
πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες 
της διαχειριστικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, 
μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης 
και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον 
έλεγχο των πράξεων στα προγράμματα. 
Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
του ελέγχου στην επιλογή και υλοποίηση 
των πράξεων και της λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, θα 
πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες 
της διαχειριστικής αρχής.

(43) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
και οι εκλεγμένες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές πρέπει να φέρουν από 
κοινού την ευθύνη, μέσω των συστημάτων 
τους διαχείρισης και ελέγχου, για την 
υλοποίηση και τον έλεγχο των πράξεων 
στα προγράμματα. Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα του ελέγχου στην 
επιλογή και υλοποίηση των πράξεων και 
της λειτουργίας του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου, θα πρέπει να 
διευκρινιστούν οι λειτουργίες της 
διαχειριστικής αρχής.

Or. fr

Τροπολογία 276
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Για να εξασφαλιστεί εκ των διαγράφεται
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προτέρων η βεβαιότητα για τον 
καθορισμό και τον σχεδιασμό των κύριων 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν έναν φορέα 
διαπίστευσης που θα είναι υπεύθυνος για 
τη διαπίστευση και την ανάκληση της 
διαπίστευσης των φορέων διαχείρισης 
και ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Για να εξασφαλιστεί εκ των 
προτέρων η βεβαιότητα για τον 
καθορισμό και τον σχεδιασμό των κύριων 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν έναν φορέα 
διαπίστευσης που θα είναι υπεύθυνος για 
τη διαπίστευση και την ανάκληση της 
διαπίστευσης των φορέων διαχείρισης 
και ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των φορέων και των συντελεστών που θα 
καθιστούσε ακόμη πιο πολύπλοκα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Τροπολογία 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Για να εξασφαλιστεί εκ των 
προτέρων η βεβαιότητα για τον 
καθορισμό και τον σχεδιασμό των κύριων 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν έναν φορέα 
διαπίστευσης που θα είναι υπεύθυνος για 
τη διαπίστευση και την ανάκληση της 
διαπίστευσης των φορέων διαχείρισης 
και ελέγχου.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική αρχή είναι εκείνη που πραγματοποιεί την εκ των προτέρων αξιολόγηση  και με 
αυτή παρέχεται θεώρηση στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Η ΕΟΚ απαιτεί να υπάρχει και 
άλλος οργανισμός ή ο ίδιος ο οργανισμός που καθορίζει τη διαδικασία προκειμένου να δοθεί 
πιστοποίηση στην αρχή διαχείρισης. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται αύξηση του διοικητικού φόρτου 
και αντιτίθεται στη διαδικασία απλοποίησης.

Τροπολογία 279
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες 
και αρμοδιότητες της Επιτροπής να 
επαληθεύει την αποτελεσματική 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου και να απαιτεί τη λήψη 
μέτρων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, επίσης, να έχει την εξουσία να 
διεξάγει ελέγχους για θέματα σχετικά με τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ώστε να 
συνάγονται συμπεράσματα για τις 
επιδόσεις των Ταμείων.

(45) Θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες 
και αρμοδιότητες της Επιτροπής να 
επαληθεύει την αποτελεσματική 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης των οικείων ικανοτήτων 
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων,
και να απαιτεί τη λήψη μέτρων από τα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, 
να έχει την εξουσία να διεξάγει ελέγχους 
για θέματα σχετικά με τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση ώστε να 
συνάγονται συμπεράσματα για τις 
επιδόσεις των Ταμείων.
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Τροπολογία 280
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η καταβολή προχρηματοδότησης 
κατά την έναρξη των προγραμμάτων 
εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος έχει τα 
μέσα να παρέχει υποστήριξη στους 
δικαιούχους για την υλοποίηση του 
προγράμματος από την έγκριση του 
προγράμματος. Συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τα ποσά της 
αρχικής προχρηματοδότησης από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Η αρχική 
προχρηματοδότηση θα πρέπει να 
εκκαθαριστεί πλήρως στο κλείσιμο του 
προγράμματος.

(47) Η καταβολή προχρηματοδότησης 
κατά την έναρξη των προγραμμάτων 
εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος έχει 
επίσης τα μέσα να παρέχει εκ των 
προτέρων υποστήριξη στους δικαιούχους 
από το αρχικό στάδιο υλοποίησης του 
προγράμματος έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι δικαιούχοι είναι οικονομικά 
βιώσιμοι και μπορούν να 
πραγματοποιήσουν τις επιχορηγούμενες 
επενδύσεις. Συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τα ποσά της 
αρχικής προχρηματοδότησης από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Η αρχική 
προχρηματοδότηση θα πρέπει να 
εκκαθαριστεί πλήρως στο κλείσιμο του 
προγράμματος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει ένα ποσό προχρηματοδότησης στα κράτη μέλη, 
τα τελευταία με τη σειρά τους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτήν την προχρηματοδότηση για 
να πληρώσουν τους δικαιούχους των εγκεκριμένων έργων έτσι ώστε οι εταιρείες να αποκτήσουν 
τη ρευστότητα που απαιτείται για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις.

Τροπολογία 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. 
Βάσει αυτού του πλαισίου, οι 
διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε 
πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας συνοδευόμενη από 
πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, 
συνοπτική έκθεση ελέγχων και τη γνώμη 
ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 282
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. 
Βάσει αυτού του πλαισίου, οι 
διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε 
πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας συνοδευόμενη από 
πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, 
συνοπτική έκθεση ελέγχων και τη γνώμη 
ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. Το 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλέπει και 
τη γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση 
ελέγχου.                                                                                               
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Τροπολογία 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. 
Βάσει αυτού του πλαισίου, οι 
διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε 
πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας συνοδευόμενη από 
πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, 
συνοπτική έκθεση ελέγχων και τη γνώμη 
ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών.

Or. en

Τροπολογία 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική 
πειθαρχία, πρέπει να καθοριστούν οι 
ρυθμίσεις αποδέσμευσης μιας 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης 
για ένα πρόγραμμα, ιδίως όταν ένα ποσό 
μπορεί να εξαιρεθεί από την αποδέσμευση, 
κυρίως όταν οι καθυστερήσεις κατά την 

(51) Για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική 
πειθαρχία, πρέπει να καθοριστούν οι 
ρυθμίσεις αποδέσμευσης μιας 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης 
για ένα πρόγραμμα, ιδίως όταν ένα ποσό 
μπορεί να εξαιρεθεί από την αποδέσμευση, 
κυρίως όταν οι καθυστερήσεις κατά την 
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εφαρμογή είναι αποτέλεσμα περιστάσεων 
ανεξάρτητων από τη βούληση του 
εμπλεκόμενου μέρους, ασυνήθιστες ή 
απρόβλεπτες και οι συνέπειες των οποίων 
δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, παρά 
την επιδεικνυόμενη επιμέλεια.

εφαρμογή είναι αποτέλεσμα περιστάσεων 
ανεξάρτητων από τη βούληση του 
εμπλεκόμενου μέρους, ασυνήθιστες ή 
απρόβλεπτες και οι συνέπειες των οποίων 
δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, παρά 
την επιδεικνυόμενη επιμέλεια. Σε 
περίπτωση που κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει δυσχερή 
χρηματοπιστωτική κατάσταση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί, μετά από 
αίτηση του κράτους μέλους, να 
αναλαμβάνει τη διαχείριση των 
χρημάτων και να καταρτίζει ειδικό 
πρόγραμμα που θα ενισχύει ειδικότερα 
την οικονομική ανάπτυξη του θιγόμενου 
κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Απαιτούνται πρόσθετες γενικές 
διατάξεις σε σχέση με την ειδική 
λειτουργία των Ταμείων. Συγκεκριμένα, 
για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της 
δράσης τους και να ενισχυθεί η συμβολή 
τους στις προτεραιότητες της στρατηγικής 
της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η 
λειτουργία αυτών των Ταμείων πρέπει να 
απλουστευθεί και να επικεντρωθεί στους 
στόχους της «Επένδυσης στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και της 
«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

(52) Απαιτούνται πρόσθετες γενικές 
διατάξεις σε σχέση με την ειδική 
λειτουργία των Ταμείων. Συγκεκριμένα, 
για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της 
δράσης τους και να ενισχυθεί η συμβολή 
τους στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, καθώς και στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η 
λειτουργία αυτών των Ταμείων πρέπει να 
απλουστευθεί και να επικεντρωθεί στους 
στόχους της «Επένδυσης στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και της 
«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

Or. en
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Τροπολογία 286
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

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, οι 
περιφέρειες που ενισχύθηκαν  κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-13 από 
τον στόχο «σύγκλιση», 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
που ενισχύθηκαν κατά το εν λόγω 
διάστημα ως περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου  σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης 
Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 91 και 
των οποίων το  κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα υπερέβη το 75% του 
μέσου όρου της ΕΕ-27 κατά το διάστημα 
2007-2013 θα πρέπει να λάβουν 
τουλάχιστον δύο τρίτα από τη χορήγηση 
της περιόδου 2007-2013. Τα κράτη μέλη 
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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.

_________________
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες που αποτελούν την τρέχουσα περίοδο (2007-2013) «περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου» στο πλαίσιο του στόχου συνοχής θα πρέπει επίσης να επωφεληθούν από το 
επονομαζόμενο δίχτυ ασφαλείας, δηλαδή την ελάχιστη στήριξη που ανέρχεται στα 2/3 της 
σημερινής. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι όλες οι περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών σταδιακής εξόδου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 
1083/2006, οι οποίες τώρα εξαιρούνται από τον στόχο «συνοχή», εντάσσονται σε αυτό, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η εδραίωση όσων επιτεύχθηκαν.

Τροπολογία 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

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 

(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 
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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.

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, καθώς και οι 
περιφέρειες που τελούν επί του παρόντος 
υπό καθεστώς σταδιακής εξόδου, 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.

Or. en

Τροπολογία 288
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

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 

(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 
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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.

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 οι οποίες ήταν επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση δυνάμει του στόχου 
«Σύγκλιση», σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 του Συμβουλίου, και των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 
ανώτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ της
ΕΕ-27, καθώς και οι περιφέρειες που 
ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο της μεταβατικής στήριξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, 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.

Or. en

Τροπολογία 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

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 

(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 
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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.

πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 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, 
όλες οι περιφέρειες που ενισχύθηκαν  
κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-
13 από τον στόχο «σύγκλιση», 
συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των 
περιφερειών  σταδιακής εξόδου  
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/1999 91 και των οποίων το  κατά 
κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 
ήταν κατώτερο του 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.

_________________
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

Or. de

Τροπολογία 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για την προώθηση των στόχων της (54) Για την προώθηση των στόχων της 
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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.

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 πραγματικό
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 
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 με σκοπό την ενίσχυση της 
ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί. 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. Για 
την απεικόνιση του πραγματικού 
αντίκτυπου της κρίσης, είναι απαραίτητο 
να εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία 
που χρησιμοποιήθηκαν, να εισαχθούν νέα 
κριτήρια όπως το ποσοστό ανεργίας για 
την κατανομή των κεφαλαίων της 
πολιτικής συνοχής και να εισαχθεί μια 
ρήτρα προσαρμογής που θα επιτρέπει την 
εξέταση της κατηγορίας των περιφερειών 
κατά τη διάρκεια της περιόδου σε 
συνάρτηση με τις ουσιαστικές 
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τροποποιήσεις της κατάστασής τους, έτσι 
ώστε, εάν σημειώθηκε επιδείνωση σε 
σχέση με μια περιφέρεια, να μπορούν να 
λάβουν μεγαλύτερη ενίσχυση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατανομή των κεφαλαίων της πολιτικής 
συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και δεν απεικονίζουν 
πιστά τον αντίκτυπο της κρίσης.  Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια ρήτρα 
προσαρμογής η οποία θα επιτρέπει την εξέταση της κατηγορίας των περιφερειών κατά τη 
διάρκεια της περιόδου βάσει ουσιαστικών τροποποιήσεων της κατάστασής τους, έτσι ώστε, εάν 
σημειώθηκε επιδείνωση σε σχέση με μια περιφέρεια, να μπορούν να λάβουν μεγαλύτερη 
ενίσχυση.

Τροπολογία 291
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

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

(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 οι οποίες έλαβαν στήριξη
κατά το διάστημα 2007-2013 από τον 
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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.

στόχο «σύγκλιση» και των οποίων το
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατυπωθεί μια μεταβατική διάταξη προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιείκειες 
και στατιστικές στρεβλώσεις.

Τροπολογία 292
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

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 

(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 
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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.

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. Λόγω 
της κοινωνικής και οικονομικής τους 
κατάστασης και του πρόσθετου κόστους 
με το οποίο επιβαρύνονται λόγω της 
μεγάλης απόστασης και ο νησιωτικού 
τους χαρακτήρα, οι εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες θα πρέπει να 
συγκαταλέγονται στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και να 
λαμβάνουν ενισχύσεις για να 
αντισταθμίζουν τα εν λόγω 
μειονεκτήματα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι φυσικοί περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες δείχνουν 
ότι οι τελευταίες υστερούν από άποψη ανάπτυξης λόγω των μεγάλων επενδύσεων που πρέπει να 
πραγματοποιούν σε διάφορους τομείς. Ως τέτοιες, πρέπει να συγκαταλέγονται στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και να λάβουν επιχορηγήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την 
περίοδο 2014-2020 με σκοπό να αντισταθμίσουν τα φυσικά τους μειονεκτήματα.

Τροπολογία 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)



PE489.656v01-00 102/193 AM\903190EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Κατά τη διαφοροποίηση των 
ποσοστών συγχρηματοδότησης από τα 
Ταμεία σε έναν άξονα προτεραιότητας 
λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη των 
περιοχών με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, των 
επιλέξιμων νησιωτικών κρατών για το 
Ταμείο Συνοχής και άλλων νησιών, με 
εξαίρεση τα νησιά στα οποία βρίσκεται η 
πρωτεύουσα ενός κράτους μέλους ή τα 
οποία διαθέτουν σταθερή σύνδεση με την 
ηπειρωτική χώρα, των ορεινών περιοχών, 
όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους, των 
αραιοκατοικημένων και εξαιρετικά 
αραιοκατοικημένων περιοχών, καθώς και 
άλλων περιοχών με σοβαρά δημογραφικά 
μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS). 
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Για συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι 
νησιωτικές περιοχές, προβλέπεται η 
δυνατότητα προσαρμογής της ανωτέρω 
ταξινόμησης.

Or. en

Τροπολογία 295
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).
Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα 
σύστημα προσδιορισμού των περιφερειών 
που παρουσιάζουν σοβαρές 
ενδοπεριφερειακές διαφορές, προβλήματα 
φτώχειας, και οι διαφορές αυτές πρέπει 
να αντιμετωπιστούν επίσης μέσω των 
Ταμείων, ώστε να αποφευχθούν 
κοινωνικές, ενδοεθνοτικές εντάσεις 
προκαλούμενες εξαιτίας της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS). 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού καθώς και νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα εν 
λόγω εδαφικά χαρακτηριστικά δεν 
αντιστοιχούν απαραιτήτως στην 
κατανομή που προτείνεται προς το παρόν 
από την ονοματολογία NUTS.

Or. en

Τροπολογία 297
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Για τον καθορισμό του κατάλληλου 
δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή 
πρέπει να καθορίσει, με εκτελεστικές 
πράξεις, την ενδεικτική ετήσια κατανομή 
των διαθέσιμων πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων με τη χρησιμοποίηση μιας 
αντικειμενικής και διαφανούς μεθόδου, 
ώστε να υπάρξει στόχευση στις 
περιφέρειες με αναπτυξιακή υστέρηση, 
περιλαμβανομένων των περιφερειών που 

(56) Για τον καθορισμό του κατάλληλου 
δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή 
πρέπει να καθορίσει, με εκτελεστικές 
πράξεις, την ενδεικτική ετήσια κατανομή 
των διαθέσιμων πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων με τη χρησιμοποίηση μιας 
αντικειμενικής και διαφανούς μεθόδου, 
ώστε να υπάρξει στόχευση στις 
περιφέρειες με αναπτυξιακή υστέρηση, 
περιλαμβανομένων των περιφερειών που 
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λαμβάνουν μεταβατική υποστήριξη. λαμβάνουν μεταβατική υποστήριξη καθώς 
και εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
ενδοπεριφερειακές διαφορές οι οποίες 
δημιουργούν εντάσεις κοινωνικές, 
ενδοεθνοτικές, ή εντάσεις που οφείλονται 
στη φτώχεια.

Or. en

Τροπολογία 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57α) Το Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
στηρίζει τα έργα υποδομής που 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. [...]/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
[...], για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», με συνολικό 
ύψος ΧΧ ευρώ, το οποίο πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς 
όφελος των κρατών μελών που είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής, και πρέπει να εφαρμόζει 
τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προβλέπονται για το τελευταίο. Η 
διαδικασία επιλογής έργων πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 
στόχους και τα κριτήρια που θεσπίζονται 
στο άρθρο [11] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [...]/2012 για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»· 
ωστόσο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η 
επιλογή έργων που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εθνικά 
κονδύλια που μεταφέρονται από το 
Ταμείο Συνοχής στον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. es
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Αιτιολόγηση

Θα είναι απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος τριών ετών κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέσα ενίσχυσης της Επιτροπής.

Τροπολογία 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για την 
επίτευξη του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και να 
εγκριθούν αντικειμενικά κριτήρια για την 
διάθεσή τους στις περιφέρειες και στα 
κράτη μέλη. Για να ενθαρρυνθεί η 
αναγκαία επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
υποδομών μεταφορών και ενέργειας 
καθώς και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλη 
την Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
Η κατανομή των ετήσιων πιστώσεων από 
τα Ταμεία και τα ποσά που μεταφέρονται 
από το Ταμείο Συνοχής στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε ένα κράτος 
μέλος πρέπει να περιορίζονται σε 
ανώτατο όριο το οποίο θα καθοριστεί 
λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους να 
απορροφήσει τις εν λόγω πιστώσεις.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρωταρχικό 
στόχο της μείωσης της φτώχειας, είναι 
ανάγκη να αναπροσανατολιστεί ο 
μηχανισμός επισιτιστικής βοήθειας για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να 
προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Προβλέπεται μηχανισμός για τη μεταφορά 
πόρων στο μέσο αυτό, ο οποίος θα 
εξασφαλίζει ότι οι πόροι θα συνίστανται σε 
χορηγήσεις του ΕΚΤ μέσω της υπόρρητης 

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για την 
επίτευξη του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» και να 
εγκριθούν αντικειμενικά κριτήρια για την 
διάθεσή τους στις περιφέρειες και στα 
κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον πρωταρχικό 
στόχο της μείωσης της φτώχειας, είναι 
ανάγκη να αναπροσανατολιστεί ο 
μηχανισμός επισιτιστικής βοήθειας για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να 
προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Προβλέπεται μηχανισμός για τη μεταφορά 
πόρων στο μέσο αυτό, ο οποίος θα 
εξασφαλίζει ότι οι πόροι θα συνίστανται σε 
χορηγήσεις του ΕΚΤ μέσω της υπόρρητης 
αντίστοιχης μείωσης του ελάχιστου 
ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων που 
χορηγούνται στο ΕΚΤ σε κάθε χώρα.
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αντίστοιχης μείωσης του ελάχιστου 
ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων που 
χορηγούνται στο ΕΚΤ σε κάθε χώρα.

Or. en

Τροπολογία 300
Hermann Winkler

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

Or. de

Τροπολογία 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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
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Or. en

Τροπολογία 302
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Τροπολογία 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός αποθεματικού επίδοσης θα μπορούσε να έχει αρνητικά αποτελέσματα, καθώς 
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θα οδηγούσε τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να θέσουν μικρούς και ελάχιστα 
καινοτομικούς στόχους με σκοπό τη λήψη συμπληρωματικών επιδοτήσεων.

Τροπολογία 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Or. fr

Τροπολογία 305
Tamás Deutsch

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

Or. en
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Τροπολογία 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

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

Or. it

Τροπολογία 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών, της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το πέντε τοις εκατό των πόρων για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» πρέπει να φυλαχθεί ως 
αποθεματικό επίδοσης για καθένα από τα 
Ταμεία και κατηγορία περιφέρειας σε κάθε
κράτος μέλος.

(58) Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών, της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το πέντε τοις εκατό των πόρων που 
κατανέμονται σε ένα κράτος μέλος και 
προορίζονται για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα 
μπορούσε να φυλαχθεί ως αποθεματικό 
επίδοσης για καθένα από τα Ταμεία και 
κατηγορία περιφέρειας στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Or. es
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Τροπολογία 308
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις να γίνεται μεταφορά πόρων
ανάμεσα στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατή η εσωτερική ανακατανομή των πόρων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών, 
για παράδειγμα εντός ενός ομόσπονδου κρατιδίου, για να αποφευχθεί η απόκλιση μεταξύ των 
ενισχύσεων.

Τροπολογία 309
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.



PE489.656v01-00 112/193 AM\903190EL.doc

EL

εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 2 % των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
περιφερειών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για τις περιφέρειες ήδη προβλέπεται η χορήγηση ειδικής χρηματοδότησης και δεν πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των κονδυλίων από περιφέρεια σε περιφέρεια, ιδιαίτερα όταν 
οι βασικοί δικαιούχοι είναι οι περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, γεγονός που θα 
λειτουργούσε εις βάρος των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Είναι σαφές ότι στην 
προκειμένη περίπτωση οι δευτερογενείς επιπτώσεις δεν θα συμβάλουν στην ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 174 της 
συνθήκης. Το γεγονός αυτό συνάδει με την τροπολογία στο άρθρο 85 παράγραφος 2.

Τροπολογία 310
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 5% των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
περιφερειών.

Or. en
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Τροπολογία 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 312
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 6% των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
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περιφερειών. περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 313
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

59α. Βάσει της εμπειρίας από το υπάρχον 
χρηματοοικονομικό πλαίσιο, η 
απορρόφηση χρηματοδότησης απαιτείται 
να διατηρηθεί στο 4% του ΑΕΠ για το 
ανώτατο όριο των πιστώσεων για τη 
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Για να εξασφαλιστεί πραγματικός 
οικονομικός αντίκτυπος, η υποστήριξη από 
τα Ταμεία δεν πρέπει να αντικαθιστά τις 
δημόσιες δαπάνες ή τις ισοδύναμες 
διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών μελών 
βάσει των όρων του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, για να λαμβάνει η υποστήριξη 
από τα Ταμεία υπόψη το ευρύτερο 
οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να καθορίζεται 
το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης σε 
συνάρτηση με τις γενικές 
μακροοικονομικές συνθήκες στις οποίες 
υλοποιείται ή χρηματοδότηση βάσει των 
δεικτών που προβλέπονται στα 
προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης, τα οποία υποβάλλονται κάθε 
έτος από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/1997 της 7ης 
Ιουλίου 1997 σχετικά με την ενίσχυση της 

(60) Για να εξασφαλιστεί πραγματικός
οικονομικός αντίκτυπος, η υποστήριξη από 
τα Ταμεία δεν πρέπει να αντικαθιστά τις 
δημόσιες δαπάνες ή τις ισοδύναμες 
διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών μελών 
βάσει των όρων του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, για να λαμβάνει η υποστήριξη 
από τα Ταμεία υπόψη το ευρύτερο 
οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να καθορίζεται 
το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης σε 
συνάρτηση με τις γενικές 
μακροοικονομικές συνθήκες στις οποίες 
υλοποιείται ή χρηματοδότηση βάσει των 
δεικτών που προβλέπονται στα 
προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης, τα οποία υποβάλλονται κάθε 
έτος από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/1997 της 7ης 
Ιουλίου 1997 σχετικά με την ενίσχυση της 
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εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης 
και την εποπτεία και τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών. Η επαλήθευση 
από την Επιτροπή της τήρησης της αρχής 
της προσθετικότητας πρέπει να 
επικεντρωθεί στα κράτη μέλη στα οποία 
οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
οι περιφέρειες μετάβασης καλύπτουν 
τουλάχιστον το 15% του πληθυσμού τους, 
λόγω της κλίμακας των χρηματοδοτικών 
πόρων που διατίθενται σε αυτά.

εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης 
και την εποπτεία και τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών. Η επαλήθευση 
από την Επιτροπή της τήρησης της αρχής 
της προσθετικότητας πρέπει να επεκταθεί
σε όλες τις περιφέρειες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 1, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 
πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική 
συνοχής μετά το 2013 (2011/2035(INI)

Τροπολογία 315
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 
αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους, να 
διαμορφώσουν μια συνεπή λογική 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 
το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 
και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 
των Ταμείων αυτών.

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση, την κοινοποίηση της 
μεθοδολογίας, τις πρακτικές διαχείρισης 
των προγραμμάτων και των έργων και 
τον έλεγχο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία. Τα επιχειρησιακά προγράμματα 
θα πρέπει να θέσουν άξονες 
προτεραιότητας που να αντιστοιχούν σε 
θεματικούς στόχους, να διαμορφώσουν μια 
συνεπή λογική παρέμβασης για την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών 
και να καθορίζουν το πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της επίδοσης. Θα πρέπει, 
επίσης, να περιέχουν και άλλα στοιχεία 
αναγκαία για την αποτελεσματική και 
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αποδοτική υλοποίηση των Ταμείων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 
αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους, να 
διαμορφώσουν μια συνεπή λογική 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 
το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 
και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 
των Ταμείων αυτών.

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 
αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους και 
στις οριζόντιες αρχές που αφορούν τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης και την εθνική νομοθεσία, την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, να 
διαμορφώσουν μια συνεπή λογική 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 
το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 
και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 
των Ταμείων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 317
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Για λόγους μεγαλύτερης 
συμπληρωματικότητας και για την 
απλούστευση της εφαρμογής, θα πρέπει να 
είναι δυνατό να συνδυάζεται η
υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΤΠΑ με την υποστήριξη από το ΕΚΤ σε 
κοινά επιχειρησιακά προγράμματα βάσει 
του στόχου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

(62) Για λόγους μεγαλύτερης 
συμπληρωματικότητας και για την 
απλούστευση της πρόσβασης των 
δικαιούχων στα διαθρωτικά ταμεία και
της συνακόλουθης εφαρμογής των έργων, 
θα πρέπει να είναι δυνατή η προώθηση 
μιας πολυδιαχειριστικής προσέγγισης που 
να συνδυάζει την υποστήριξη από το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ με την 
υποστήριξη από το ΕΚΤ σε κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του 
στόχου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η πολυδιαχειριστική προσέγγιση θα επιτρέψει στον εκάστοτε δικαιούχο που παρουσιάζει ένα 
πρόγραμμα ανάπτυξης σχεδίου να υποβάλει μόνο μία αίτηση για χορήγηση χρηματοδότησης 
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής ή το ΕΚΤ για τις διάφορες επενδύσεις που σκοπεύει να 
πραγματοποιήσει. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση του έργου και να συνεπάγεται ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλουν 
πολλές διαφορετικές αιτήσεις για κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Τροπολογία 318
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα της μερικής εφαρμογής ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος με τη χρήση 
προσέγγισης βάσει αποτελεσμάτων, είναι 
χρήσιμο να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο 
δράσης που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο 
ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιήσει 
ένας δικαιούχος για να συμβάλει στους 
στόχους του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Για να απλουστευθεί και 

(64) Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα της μερικής εφαρμογής ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος με τη χρήση 
προσέγγισης βάσει αποτελεσμάτων, είναι 
χρήσιμο να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο 
δράσης που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο 
ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιήσει 
ένας δικαιούχος για να συμβάλει στους 
στόχους του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Για να απλουστευθεί και 
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να ενισχυθεί ο προσανατολισμός των 
Ταμείων με γνώμονα τα αποτελέσματα, η 
διαχείριση του κοινού σχεδίου δράσης 
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε από 
κοινού αποδεκτά ορόσημα, εκροές και 
αποτελέσματα, όπως ορίζονται στην 
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του κοινού σχεδίου δράσης. Ο έλεγχος και 
ο δημοσιονομικός έλεγχος ενός κοινού 
σχεδίου δράσης θα περιορίζεται επίσης στα 
επίτευξη αυτών των ορόσημων, εκροών 
και αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες για την 
εκπόνηση, το περιεχόμενο, την έγκριση, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο 
των κοινών σχεδίων δράσης.

να ενισχυθεί ο προσανατολισμός των 
Ταμείων με γνώμονα τα αποτελέσματα, η 
διαχείριση του κοινού σχεδίου δράσης 
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε από 
κοινού αποδεκτά ορόσημα διαχείρισης 
έργων, εκροές και αποτελέσματα, όπως 
ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για 
την έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης. Ο 
έλεγχος και ο δημοσιονομικός έλεγχος 
ενός κοινού σχεδίου δράσης θα 
περιορίζεται επίσης στα επίτευξη αυτών 
των ορόσημων, εκροών και 
αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες για την 
εκπόνηση, το περιεχόμενο, την έγκριση, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο 
των κοινών σχεδίων δράσης.

Or. en

Τροπολογία 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

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 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.

Or. en

Τροπολογία 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών για 
την υλοποίηση ενός προγράμματος, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία-κλειδιά σε τακτική 
βάση. Για να αποφευχθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, αυτό θα 
πρέπει να περιοριστεί στη συνεχή συλλογή 
στοιχείων και η διαβίβασή τους πρέπει να 
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων.

(67) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών για 
την υλοποίηση ενός προγράμματος, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία-κλειδιά σε τακτική 
βάση. Για να αποφευχθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, αυτό θα 
πρέπει να περιοριστεί στη συνεχή συλλογή 
στοιχείων και η διαβίβασή τους πρέπει να 
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων. Εφόσον οι 
διαβιβάσεις αυτές περιλαμβάνουν 
προσωπικά δεδομένα, πρέπει να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
45/2001.

Or. en

Τροπολογία 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(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 
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εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον βαθμό που αυτές 
συνδέονται με τους γενικούς στόχους του 
παρόντος κανονισμού.

ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
στόχους της πολιτικής συνοχής και του 
ρόλου της ως ζητήματος που αφορά 
άμεσα τους πολίτες της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 
και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 
δικαιούχους των έργων, πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
παρέχει ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 
και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 
δικαιούχους των έργων, και για να υπάρξει 
πιο ξεκάθαρη ανάλυση του σκεπτικού που 
στηρίζει τη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης στους τομείς της 
περιφερειακής ανάπτυξης και της 
διατομεακής δράσης πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
χρησιμοποιεί σαφή και εύληπτη γλώσσα 
και θα παρέχει ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 323
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 
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και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 
δικαιούχους των έργων, πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
παρέχει ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 
δικαιούχους των έργων, πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
παρέχει κατανοητή και εύκολα 
προσβάσιμη ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη ενημέρωση είναι κατανοητή και προσβάσιμη.

Τροπολογία 324
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Πρέπει να προσδιοριστούν τα 
στοιχεία για τη διαφοροποίηση του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης από τα 
Ταμεία στα επιχειρησιακά προγράμματα 
και, συγκεκριμένα, να αυξηθεί το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των 
πόρων της Ένωσης. Επίσης, είναι ανάγκη 
να καθοριστούν ποσοστά 
συγχρηματοδότησης ανά κατηγορία 
περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
τήρηση της αρχής της 
συγχρηματοδότησης μέσω του 
κατάλληλου επιπέδου εθνικής 
υποστήριξης.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 325
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
για τη διαφοροποίηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης από τα Ταμεία στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και, 
συγκεκριμένα, να αυξηθεί το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των πόρων 
της Ένωσης. Επίσης, είναι ανάγκη να 
καθοριστούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 
ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
συγχρηματοδότησης μέσω του 
κατάλληλου επιπέδου εθνικής 
υποστήριξης.

(73) Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
για τη διαφοροποίηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης από τα Ταμεία στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και, 
συγκεκριμένα, να αυξηθεί το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των πόρων 
της Ένωσης. Επίσης, είναι ανάγκη να 
καθοριστούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 
ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
συγχρηματοδότησης μέσω του 
κατάλληλου επιπέδου όχι μόνο δημόσιας 
αλλά και ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης.
Τα ισχύοντα ποσοστά εθνικής 
συγχρηματοδότησης δεν πρέπει να 
αυξηθούν στην παρούσα οικονομική 
κατάσταση, η οποία δημιουργεί ήδη 
πολυάριθμες προκλήσεις για τις 
περιφέρειες. Στις περιφέρειες της 
πρωτεύουσας, που αποτελούν τη μόνη πιο 
ανεπτυγμένη περιφέρεια σε ένα κράτος 
μέλος, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
ευελιξία.

Or. en

Τροπολογία 326
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
για τη διαφοροποίηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης από τα Ταμεία στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και, 
συγκεκριμένα, να αυξηθεί το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των πόρων 

(73) Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
για τη διαφοροποίηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης από τα Ταμεία στα 
επιχειρησιακά προγράμματα, 
λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων 
οικονομικής διακυβέρνησης βάσει του 
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της Ένωσης. Επίσης, είναι ανάγκη να 
καθοριστούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 
ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
συγχρηματοδότησης μέσω του 
κατάλληλου επιπέδου εθνικής 
υποστήριξης.

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
του κάθε κράτους μέλους, και, 
συγκεκριμένα, να αυξηθεί το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των πόρων 
της Ένωσης Επίσης, είναι ανάγκη να 
καθοριστούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 
ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
συγχρηματοδότησης μέσω του 
κατάλληλου επιπέδου εθνικής 
υποστήριξης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το ποσό συγχρηματοδότησης θα πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τις οικονομικές συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
Προβλέπεται ότι θα υπάρχει αρκετή ευελιξία ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να αυξήσει το 
ποσό συγχρηματοδότησης και να διευκολύνει την ανάπτυξη του σχεδίου αν το κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει αυξημένες δημοσιονομικές δυσκολίες.

Τροπολογία 327
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν μια 
διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης 
και μια λειτουργικά ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων 
ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα να εκτελούνται τα καθήκοντα 
της αρχής πιστοποίησης από τη 
διαχειριστική αρχή. Πρέπει επίσης να 
παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα 
να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα 
εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίσει 

(74) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν μια 
διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης 
και μια λειτουργικά ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων 
ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα να εκτελούνται τα καθήκοντα 
της αρχής πιστοποίησης από τη 
διαχειριστική αρχή. Πρέπει επίσης να 
παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα 
να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα 
εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης, με τον όρο ότι θα είναι 
πλήρως αρμόδιοι για τη διαχείριση έργων 
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σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά 
τους αντίστοιχα.

και προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, 
το κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίσει 
σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά 
τους αντίστοιχα.

Or. en
Τροπολογία 328

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν μια 
διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης 
και μια λειτουργικά ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων 
ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα να εκτελούνται τα καθήκοντα 
της αρχής πιστοποίησης από τη 
διαχειριστική αρχή. Πρέπει επίσης να 
παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα 
να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα 
εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίσει 
σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά 
τους αντίστοιχα.

(74) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν μια 
διαχειριστική αρχή, μια αρχή πιστοποίησης 
και μια λειτουργικά ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Για να διαθέτουν τα κράτη μέλη ευελιξία 
ως προς τη διαμόρφωση συστημάτων 
ελέγχου, ενδείκνυται να δοθεί η 
δυνατότητα να εκτελούνται τα καθήκοντα 
της αρχής πιστοποίησης από τη 
διαχειριστική αρχή. Πρέπει επίσης να 
παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα 
να ορίζει ενδιάμεσους φορείς που θα 
εκτελούν ορισμένα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής ή της αρχής 
πιστοποίησης, με τον όρο ότι θα είναι 
πλήρως αρμόδιοι για τη διαχείριση έργων 
και προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, 
το κράτος μέλος πρέπει να προσδιορίσει 
σαφώς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά 
τους αντίστοιχα.

Or. en
Τροπολογία 329
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Η διαχειριστική αρχή φέρει την κύρια 
ευθύνη για την αποτελεσματική και 

(75) Η διαχειριστική αρχή φέρει την κύρια 
ευθύνη για την αποτελεσματική και 
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αποδοτική εφαρμογή των Ταμείων και, 
συνεπώς, εκτελεί έναν σημαντικό αριθμό 
λειτουργιών που έχουν σχέση με τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση του 
προγράμματος, τη δημοσιονομική 
διαχείριση και τους ελέγχους καθώς και 
την επιλογή των σχεδίων. Πρέπει να 
καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά της.

αποδοτική εφαρμογή των Ταμείων και, 
συνεπώς, εκτελεί έναν σημαντικό αριθμό 
λειτουργιών που έχουν σχέση με τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση του 
έργου και του προγράμματος, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τους 
ελέγχους καθώς και την επιλογή των 
σχεδίων. Πρέπει να καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της στα 
άρθρα του κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 330
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Για να ληφθεί υπόψη η ειδική 
οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταμείο Συνοχής και η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί αναλογική προσέγγιση, 
απαιτούνται ειδικές διατάξεις για τη 
διαπίστευση και την άρση της 
διαπίστευσης της διαχειριστικής αρχής 
και της αρχής πιστοποίησης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Για να ληφθεί υπόψη η ειδική 
οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταμείο Συνοχής και η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί αναλογική προσέγγιση, 
απαιτούνται ειδικές διατάξεις για τη 

διαγράφεται
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διαπίστευση και την άρση της 
διαπίστευσης της διαχειριστικής αρχής 
και της αρχής πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Για να ληφθεί υπόψη η ειδική 
οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταμείο Συνοχής και η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί αναλογική προσέγγιση, 
απαιτούνται ειδικές διατάξεις για τη 
διαπίστευση και την άρση της 
διαπίστευσης της διαχειριστικής αρχής και 
της αρχής πιστοποίησης.

(78) Για να ληφθεί υπόψη η ειδική 
οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταμείο Συνοχής και η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί αναλογική προσέγγιση, 
απαιτούνται ειδικές διατάξεις σχετικά με 
τις διαδικασίες και τη λειτουργία της 
διαχειριστικής αρχής και της αρχής 
πιστοποίησης.

Or. es

Τροπολογία 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Εκτός από τους κοινούς κανόνες περί 
δημοσιονομικής διαχείρισης, απαιτούνται 
συμπληρωματικές διατάξεις για το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής. 
Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί εύλογη 
διαβεβαίωση για την Επιτροπή πριν από 
την ετήσια εκκαθάριση των 
λογαριασμών, οι αιτήσεις ενδιάμεσων 
πληρωμών πρέπει να ικανοποιούνται κατά 
το 90 % του ποσού που προκύπτει από την 
εφαρμογή του συντελεστή 
συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα 

(80) Εκτός από τους κοινούς κανόνες περί 
δημοσιονομικής διαχείρισης, απαιτούνται 
συμπληρωματικές διατάξεις για το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής. 
Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί εύλογη 
διαβεβαίωση για την Επιτροπή, οι αιτήσεις 
ενδιάμεσων πληρωμών πρέπει να 
ικανοποιούνται κατά το 90 % του ποσού 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
συντελεστή συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας, όπως ορίζεται στην 
απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού 
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προτεραιότητας, όπως ορίζεται στην 
απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος, στην επιλέξιμη δαπάνη για 
τον άξονα προτεραιότητας. Τα εκκρεμή 
οφειλόμενα ποσά πρέπει να καταβάλλονται 
στα κράτη μέλη κατά την ετήσια 
εκκαθάριση των λογαριασμών, υπό την 
προϋπόθεση ότι εύλογη διασφάλιση έχει 
επιτευχθεί ως προς την επιλεξιμότητα των 
δαπανών για το έτος που καλύπτεται από 
τη διαδικασία εκκαθάρισης.

προγράμματος, στην επιλέξιμη δαπάνη για 
τον άξονα προτεραιότητας. Τα εκκρεμή 
οφειλόμενα ποσά πρέπει να καταβάλλονται 
στα κράτη μέλη κατά το κλείσιμο, υπό την 
προϋπόθεση ότι εύλογη διασφάλιση έχει 
επιτευχθεί ως προς την επιλεξιμότητα των 
δαπανών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ετήσιο κλείσιμο των λογαριασμών επιδιώκει, σύμφωνα με την ΕΟΚ, τη μείωση των 
εργασιών κλεισίματος της περιόδου και της διάρκειας φύλαξης λογιστικών εγγράφων. Στην 
πράξη, δυσχεραίνεται η απλοποίηση που υποστηρίζει η Επιτροπή, λόγω της πολυπλοκότητας 
που συνεπάγεται η εφαρμογή του σε μια περίοδο προγραμματισμού όπου οι βελτιώσεις πρέπει 
να επικεντρώνονται, εξάλλου, στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Για να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν την υποστήριξη το ταχύτερο 
δυνατό και για να ενισχυθεί η διαβεβαίωση 
της Επιτροπής, ενδείκνυται να ζητηθεί να 
περιλαμβάνουν οι αιτήσεις πληρωμής μόνο 
τις δαπάνες που πληρώθηκαν στους 
δικαιούχους. Θα πρέπει να προβλέπεται 
κάθε χρόνο προχρηματοδότηση ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν 
επαρκή μέσα να ενεργήσουν με τις 
ρυθμίσεις αυτές. Η προχρηματοδότηση 
αυτή πρέπει να εκκαθαρίζεται κάθε χρόνο 
με την εκκαθάριση των λογαριασμών.

(81) Για να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν την υποστήριξη το ταχύτερο 
δυνατό και για να ενισχυθεί η διαβεβαίωση 
της Επιτροπής, ενδείκνυται να ζητηθεί να 
περιλαμβάνουν οι αιτήσεις πληρωμής μόνο 
τις δαπάνες που πληρώθηκαν στους 
δικαιούχους. Θα πρέπει να προβλέπεται 
προχρηματοδότηση ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή μέσα να 
ενεργήσουν με τις ρυθμίσεις αυτές. Η 
προχρηματοδότηση αυτή πρέπει να 
εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που θεσπίζονται.

Or. es
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Τροπολογία 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Είναι ανάγκη να προσδιοριστεί 
αναλυτικά η διαδικασία για την ετήσια 
εκκαθάριση των λογαριασμών που 
εφαρμόζονται στα Ταμεία ώστε να 
εξασφαλιστεί σαφής βάση και ασφάλεια 
δικαίου για τις ρυθμίσεις αυτές. Έχει 
σημασία να προβλεφθεί περιορισμένη 
δυνατότητα για ένα κράτος μέλος να 
ορίζει διάταξη στους ετήσιους 
λογαριασμούς του για ένα ποσό, η οποία 
θα υπόκειται σε εν εξελίξει διαδικασία με 
την αρχή ελέγχου.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Η διαδικασία για ετήσια εκκαθάριση 
λογαριασμών θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ετήσιο κλείσιμο των 
ολοκληρωθεισών πράξεων (για το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής) ή δαπανών (για 
το ΕΚΤ). Για να μειωθεί το κόστος που 
συνδέεται με το τελικό κλείσιμο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, να 
μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους 
δικαιούχους και να υπάρξει ασφάλεια 
δικαίου, το ετήσιο κλείσιμο πρέπει να 
είναι υποχρεωτικό ώστε να μειώνεται η 
περίοδος κατά την οποία πρέπει να 

διαγράφεται
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τηρούνται τα παραστατικά και κατά την 
οποία πρέπει να ελέγχονται οι πράξεις και 
να επιβάλλονται δημοσιονομικές 
διορθώσεις.

Or. es

Τροπολογία 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Η διαδικασία για ετήσια εκκαθάριση 
λογαριασμών θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ετήσιο κλείσιμο των ολοκληρωθεισών 
πράξεων (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής) ή δαπανών (για το ΕΚΤ). Για να 
μειωθεί το κόστος που συνδέεται με το 
τελικό κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, να μειωθεί η διοικητική 
επιβάρυνση για τους δικαιούχους και να 
υπάρξει ασφάλεια δικαίου, το ετήσιο 
κλείσιμο πρέπει να είναι υποχρεωτικό
ώστε να μειώνεται η περίοδος κατά την 
οποία πρέπει να τηρούνται τα παραστατικά 
και κατά την οποία πρέπει να ελέγχονται οι 
πράξεις και να επιβάλλονται 
δημοσιονομικές διορθώσεις.

(84) Η διαδικασία για ετήσια εκκαθάριση 
λογαριασμών θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ετήσιο κλείσιμο των ολοκληρωθεισών 
πράξεων (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής) ή δαπανών (για το ΕΚΤ). Για να 
μειωθεί το κόστος που συνδέεται με το 
τελικό κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, να μειωθεί η διοικητική 
επιβάρυνση για τους δικαιούχους και να 
υπάρξει ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέγουν το ετήσιο κλείσιμο 
ώστε να μειώνεται η περίοδος κατά την 
οποία πρέπει να τηρούνται τα παραστατικά 
και κατά την οποία πρέπει να ελέγχονται οι 
πράξεις και να επιβάλλονται 
δημοσιονομικές διορθώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86α) Σε κράτη μέλη τα οποία πλήττονται 
ή κινδυνεύουν από δυσχερή οικονομική 
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κατάσταση και λαμβάνουν ήδη ενισχύσεις 
με τη μορφή οικονομικής βοήθειας από 
την Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να
είναι σε θέση να 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 
δημοσιονομικού κανονισμού σε 
ξεχωριστό πρόγραμμα, το οποίο δίνει 
έμφαση στις επενδύσεις για μεγέθυνση, 
ιδίως σε έργα υποδομών σχετικών με την 
οικονομία.

Or. de

Τροπολογία 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 86 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(86β) Προκειμένου να μην επιδεινωθεί 
περαιτέρω η χρηματοοικονομική 
κατάσταση κρατών μελών που 
απειλούνται ή θίγονται ήδη από δυσχερή 
χρηματοοικονομική κατάσταση, η 
Επιτροπή θα πρέπει, μετά από αίτησή 
τους να διαθέτει το ταχύτερο δυνατό στα 
εν λόγω κράτη μέλη, αναλαμβάνοντας τη 
διαχείριση, τους πόρους που έχουν 
ανακτηθεί ή προκύψει από πληρωμές που 
έχουν ανασταλεί μέσω ξεχωριστού 
προγράμματος, που προορίζεται για την 
έμπρακτη στήριξης της ανάπτυξης, 
όπως, λ.χ. με την ενίσχυση υποδομών 
επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 340
Tomasz Piotr Poręba
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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 
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.

(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, πρέπει να 
διενεργείται μόνο ένας δημοσιονομικός 
έλεγχος, όταν η συνολική επιλέξιμη 
δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 
250.000 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. Η
Επιτροπή θα πρέπει να μειώνει το 
ελεγκτικό της έργο σε σχέση με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα όταν δεν 
υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ή όταν 
είναι αξιόπιστη η ελεγκτική αρχή.

Or. en

Τροπολογία 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 

(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. Σε 
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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 
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.

περίπτωση έργων των 25 εκατομμυρίων 
ευρώ και άνω, η Επιτροπή πρέπει να 
υποχρεούται να διενεργεί έλεγχο. Παρόλα 
αυτά, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
διενέργειας δημοσιονομικών ελέγχων ανά 
πάσα στιγμή, όταν υπάρχουν ενδείξεις 
παρατυπίας, μετεγκατάστασης 
επιχειρήσεων 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 
θέση να μειώνει το ελεγκτικό της έργο σε 
σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα 
όταν δεν υπάρχουν σημαντικές 
ανεπάρκειες ή όταν η ελεγκτική αρχή 
αποδείχθηκε αξιόπιστη κατά την 
προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης.

Or. de

Τροπολογία 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

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 

(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, πρέπει να 
διενεργείται μόνο ένας δημοσιονομικός 
έλεγχος, όταν η συνολική επιλέξιμη 
δαπάνη μιας πράξης δεν υπερβαίνει τα 
200.000 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 
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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 είναι αξιόπιστη η 
ελεγκτική αρχή.

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 είναι αξιόπιστη η 
ελεγκτική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ουσιαστική αναλογικότητα στην παρακολούθηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, προτείνεται η επιλέξιμη δαπάνη που δεν υπερβαίνει τα 200.000 
ευρώ να μην υπόκειται σε περισσότερους από έναν δημοσιονομικούς ελέγχους.  

Τροπολογία 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 
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.

(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 200.000 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 
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.
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Or. en

Τροπολογία 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 
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.

(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 όποτε είναι δυνατόν 
σε έναν μόνο, 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 
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.

Or. fr

Τροπολογία 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
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στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης,
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση,
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 

στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
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καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 346
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, τον 
καθορισμό της έκτασης και του πληθυσμού 
που καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (εκ των προτέρων 
εκτίμηση, συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, την επιλεξιμότητα δαπανών, 
τους τύπους μη χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων), κανόνες για ορισμένα 
είδη χρηματοδοτικών μέσων που 
καθορίζονται σε εθνικό, περιφερειακό, 
διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο· 
κανόνες για ορισμένες χρηματοδοτικές 
συμφωνίες· τη μεταβίβαση και διαχείριση 

(88) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, τους 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση, τον 
συνδυασμό τύπων υποστήριξης, την 
επιλεξιμότητα δαπανών, τους τύπους μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο· κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες· τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, κανόνες για τις 



AM\903190EL.doc 137/193 PE489.656v01-00

EL

στοιχείων ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο, κανόνες για 
τις αιτήσεις πληρωμής, και την καθιέρωση 
συστήματος κεφαλαιοποίησης των ετήσιων 
δόσεων· τον καθορισμό του ενιαίου 
συντελεστή για τις πράξεις που παράγουν 
έσοδα· τον καθορισμό του ενιαίου 
συντελεστή που εφαρμόζεται στο έμμεσο 
κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, αρμοδιότητες των 
κρατών μελών σε σχέση με τη διαδικασία 
αναφοράς παρατυπιών και ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων· ρυθμίσεις 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με τις πράξεις, ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, 
όρους των εθνικών δημοσιονομικών 
ελέγχων, κριτήρια διαπίστευσης των 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών 
πιστοποίησης, εντοπισμό κοινά 
αποδεκτών φορέων δεδομένων τα κριτήρια 
για τον καθορισμό του επιπέδου της 
εφαρμοστέας δημοσιονομικής διόρθωσης. 
Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

αιτήσεις πληρωμής, και την καθιέρωση 
συστήματος κεφαλαιοποίησης των ετήσιων 
δόσεων· τον καθορισμό του ενιαίου 
συντελεστή για τις πράξεις που παράγουν 
έσοδα· τον καθορισμό του ενιαίου 
συντελεστή που εφαρμόζεται στο έμμεσο 
κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, αρμοδιότητες των 
κρατών μελών σε σχέση με τη διαδικασία 
αναφοράς παρατυπιών και ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων· ρυθμίσεις 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με τις πράξεις, ρυθμίσεις για την 
εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, 
όρους των εθνικών δημοσιονομικών 
ελέγχων, εντοπισμό κοινά αποδεκτών 
φορέων δεδομένων τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στα άρθρα 20 και 64.

Τροπολογία 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(88) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση, 
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων, και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Πρέπει επίσης 
να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
τροποποιεί το παράρτημα V με στόχο την 
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εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων, και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Πρέπει επίσης 
να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
τροποποιεί το παράρτημα V με στόχο την 
αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών 
προσαρμογής. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών 
προσαρμογής. Έχει ιδιαίτερη σημασία να
διεξάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. es

Τροπολογία 348
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την 
έγκριση ενός κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, συμπληρωματικούς κανόνες για 
την κατανομή του αποθεματικού 
επίδοσης, τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, 
λεπτομερείς κανόνες για τα χρηματοδοτικά 
μέσα (εκ των προτέρων εκτίμηση, 
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
επιλεξιμότητα, τύποι μη 

(88) Για τη συμπλήρωση και την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας που περιέχει 
συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά τους στόχους και τα κριτήρια 
υποστήριξης της υλοποίησης της εταιρικής 
σχέσης, τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τη στήριξη των 
στόχων για την αλλαγή του κλίματος, τα 
ελάχιστα κριτήρια για τον καθορισμό της 
έκτασης και του πληθυσμού που 
καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (εκ των προτέρων 
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χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
ορισμένες χρηματοδοτικές συμφωνίες, τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, τις ρυθμίσεις για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαδικασία αναφοράς παρατυπιών και 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
τις ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις πράξεις, τις 
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
διαδρομής ελέγχου, τους όρους των 
εθνικών δημοσιονομικών ελέγχων, τα 
κριτήρια διαπίστευσης των διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

εκτίμηση, συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων), 
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που καθορίζονται 
σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή 
διασυνοριακό επίπεδο, τους κανόνες για 
τις ελάχιστες διατάξεις που πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε ορισμένες 
χρηματοδοτικές συμφωνίες και έγγραφα 
στρατηγικής, τη μεταβίβαση και 
διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, τις 
ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο, 
τους κανόνες για τις αιτήσεις πληρωμής, 
και την καθιέρωση συστήματος 
κεφαλαιοποίησης των ετήσιων δόσεων, τον 
καθορισμό του ενιαίου συντελεστή για τις 
πράξεις που παράγουν έσοδα, τον 
καθορισμό του ενιαίου συντελεστή που 
εφαρμόζεται στο έμμεσο κόστος για 
επιχορηγήσεις βάσει υφιστάμενων 
μεθόδων και αντίστοιχων συντελεστών 
που εφαρμόζονται στις πολιτικές της 
Ένωσης, τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών σε σχέση με τη διαδικασία 
αναφοράς παρατυπιών και ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, τις 
ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τις πράξεις, τις ρυθμίσεις για 
την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής 
ελέγχου, τους όρους των εθνικών
δημοσιονομικών ελέγχων, τους κανόνες 
για τη χρήση των δεδομένων που έχουν 
συλλεχθεί κατά τη διάρκεια των 
δημοσιονομικών ελέγχων, τα κριτήρια 
διαπίστευσης των διαχειριστικών αρχών 
και των αρχών πιστοποίησης, τον 
εντοπισμό κοινά αποδεκτών φορέων 
δεδομένων και τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του επιπέδου της εφαρμοστέας 
δημοσιονομικής διόρθωσης. Η Επιτροπή 
θα πρέπει, επίσης, να είναι 
εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί το 
παράρτημα V με στόχο την αντιμετώπιση 
μελλοντικών αναγκών προσαρμογής. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 



AM\903190EL.doc 141/193 PE489.656v01-00

EL

της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 τα 
Ταμεία του ΚΠΣ, αποφάσεις για την 
έγκριση συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
αποφάσεις για την κατανομή του 
αποθεματικού επιδόσεων και 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 
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 

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά τα 
Ταμεία του ΚΠΣ, αποφάσεις για την 
έγκριση συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
αποφάσεις για την κατανομή του 
αποθεματικού επιδόσεων και 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 
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 
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για δημοσιονομικές διορθώσεις. για δημοσιονομικές διορθώσεις, καθώς 
και αποφάσεις για ξεχωριστά 
προγράμματα για κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Or. de

Τροπολογία 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 
κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 

(90) όσον αφορά όλα τα Ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, 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 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
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επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

για δημοσιονομικές διορθώσεις·

Or. en
Τροπολογία 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 

(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 ποσού προς μεταφορά από τη 
χορήγηση των διαρθρωτικών ταμείων σε 
κάθε κράτος μέλος για επισιτιστική 
βοήθεια σε άτομα σε κατάσταση ανέχειας, 
αποφάσεις για την έγκριση και την 
τροποποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, αποφάσεις για τα μεγάλα 
έργα, αποφάσεις για κοινά σχέδια δράσης, 
αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών και αποφάσεις για 
δημοσιονομικές διορθώσεις·
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σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

Or. en

Τροπολογία 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 
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 

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

Or. en

Τροπολογία 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 ΚΠΣ, 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 
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 

(90) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, όσον αφορά όλα 
τα Ταμεία του ΚΠΣ, αποφάσεις για την 
έγκριση των συμβάσεων εταιρικής σχέσης, 
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 κάθε κράτος μέλος για επισιτιστική 
βοήθεια σε άτομα σε κατάσταση ανέχειας, 
αποφάσεις για την έγκριση και την 
τροποποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, αποφάσεις για τα μεγάλα 
έργα, αποφάσεις για κοινά σχέδια δράσης, 
αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών και αποφάσεις για 
δημοσιονομικές διορθώσεις.
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για δημοσιονομικές διορθώσεις.

Or. es

Τροπολογία 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Εφόσον ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
της υστέρησης των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών ή νησιών, και 
ιδίως των αγροτικών περιοχών, των 
περιοχών που επηρεάζονται από τη 
βιομηχανική μετάβαση και των 
περιφερειών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί 
να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

(93) Εφόσον ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
της υστέρησης των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών, και ιδίως των 
αγροτικών περιοχών, των περιοχών που 
επηρεάζονται από τη βιομηχανική 
μετάβαση και των περιφερειών που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι 
πιο βόρειες περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, και 
οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι 
μειονεκτούσες αστικές περιοχές και οι 
απομακρυσμένες παραμεθόριες πόλεις, 
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη αλλά μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 174 όσο και 
οι μειονεκτούσες αστικές περιοχές, οι αγροτικές περιοχές σε παρακμή και οι απομακρυσμένες 
παραμεθόριες πόλεις.

Τροπολογία 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Εφόσον ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
της υστέρησης των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών ή νησιών, και 
ιδίως των αγροτικών περιοχών, των 
περιοχών που επηρεάζονται από τη 
βιομηχανική μετάβαση και των 
περιφερειών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί 
να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

(93) Εφόσον ο στόχος του παρόντος
κανονισμού, συγκεκριμένα η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
της υστέρησης των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών ή νησιών, και 
ιδίως των αγροτικών περιοχών, των 
περιοχών που επηρεάζονται από τη 
βιομηχανική μετάβαση, των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών και των 
περιφερειών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί 
να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

Or. fr

Τροπολογία 356
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93a) Βάσει της δήλωσης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ης 
Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη πρέπει να 
εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους για να εξασφαλίσουν βιώσιμη 
ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια 
συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
η οποία θα συνδυάζει έξυπνα μέτρα 
δημοσιονομικής προσαρμογής, που θα 
διατηρούν το επίπεδο των επενδύσεων, με 
διαρθρωτικά μέτρα για μελλοντική 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Παράλληλα με την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας, η μελλοντική 
ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας απαιτούν την εφαρμογή νέων 
μεθόδων συνεργασίας σε διεθνικό και 
μακροπεριφερειακό επίπεδο. Τα ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, τα 
οποία αποτελούν το καινοτόμο μέρος του 
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η 
μακροπεριφερειακή συνεργασία των 
κρατών μελών με σκοπό την υλοποίηση 
των κοινών μεγάλων έργων, η οποία 
χρηματοδοτείται από τα ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
ενσαρκώνει τους νέους στόχους της 
Ένωσης και τα συμφέροντα των κρατών 
μελών. 

Or. sk

Αιτιολόγηση

At present, the majority of the Union agrees about the breakdown of the current arrangement 
of the structural funds and the Cohesion Fund of the European Union because of the changed 
economic conditions and because of the problematic implementation of measures to alleviate 
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the effects of the crisis (inefficient use of the public resources of the European Union, 
disagreement with the new objectives of the Union, corruption, violation of the rules, and 
superficial compliance). This implies that measures to prevent ineffective and bad-faith use of 
CSF Funds must be adopted. The CSF Funds cannot become the instrument that deepens the 
financial and economic crisis. To the contrary, they must become the instrument of growth 
and jobs. This line is corroborated by the press statement on the eurozone regarding Greece 
issued at an informal dinner of the European Council on 23 May 2012, stating that ‘We shall 
secure the mobilisation of European structural funds and instruments in order to put Greece 
on the path of growth and jobs.’ The inevitability of corrective measures is evidenced by the 
current developments and by the cessation of payments for several operational programmes 
in various Member States. The consequent amendments of financial policies implemented for 
the fiscal period of 2007–2013 can have a dramatic and negative effect on the budgets of 
several Member States and so on fiscal consolidation. The Greek situation can thus be 
repeated in other Member States in the fiscal period of 2014–2020. The macro-regional 
strategies and thus defined macro-regions (approved European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region, approved European Union Strategy for the Danube Region, and the future 
European Union Strategy for the Atlantic Region) offer a platform for the implementation of 
the above measures. The transnational macro-regional strategies can eliminate the failure 
risks of an individual Member State. Moreover, these measures must make provision for a 
comprehensive approach which combines smart fiscal consolidation that preserves 
investments with structural measures for future growth and jobs. The political leaders of the 
Member States are also publicly voicing the necessity to adopt these measures. 

Τροπολογία 357
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες του εν λόγω κανονισμού 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
προτεραιότητες και τις αρχές της Πράξης 
για Μικρές Επιχειρήσεις για την Ευρώπη 
και να επιτρέπουν την εφαρμογή του σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και εδαφικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

1) «στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»: οι στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών 
και κοινών στόχων, που κατευθύνουν τη 
δράση των κρατών μελών και της Ένωσης 
και οι οποίοι ορίζονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: 
Στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» και περιέχονται στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 17 Ιουνίου 2010 ως 
παράρτημα Ι (Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ) και στην 
απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2010, για τις κατευθυντήριες 
γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των 
κρατών μελών, καθώς και οποιαδήποτε 
αναθεώρηση τέτοιων ποσοτικών και 
άλλων κοινών στόχων.

1) «στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»: οι στόχοι που κατευθύνουν τη 
δράση των κρατών μελών και της Ένωσης 
και οι οποίοι ορίζονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: 
Στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» και περιέχονται στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 17 Ιουνίου 2010 ως 
παράρτημα Ι (Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ) και στην 
απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2010, για τις κατευθυντήριες 
γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των 
κρατών μελών, καθώς και οποιαδήποτε 
αναθεώρηση τέτοιων στόχων.

Or. fr

Τροπολογία 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: το 
έγγραφο που εξειδικεύει τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θεσπίζοντας για κάθε θεματικό στόχο τις 
βασικές δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν από κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ και τους μηχανισμούς που 

2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: το 
έγγραφο πλαίσιο που συντονίζει και 
κατανέμει τις προτεραιότητες 
επενδύσεων που επιτρέπουν την επίτευξη 
των γενικών και ειδικών στόχων της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη σε βασικές δράσεις για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ, θεσπίζοντας για κάθε 
θεματικό στόχο τους μηχανισμούς που 
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διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
του προγραμματισμού των Ταμείων του 
ΚΣΠ με τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
και της Ένωσης·

διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια 
του προγραμματισμού των Ταμείων του 
ΚΣΠ με τις κοινωνικές, οικονομικές 
πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης 
και βιώσιμης ανάπτυξης των κρατών 
μελών και της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «κοινό στρατηγικό πλαίσιο»: το 
έγγραφο που εξειδικεύει τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
θεσπίζοντας για κάθε θεματικό στόχο τις 
βασικές δράσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν από κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ και τους μηχανισμούς που
διασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέπεια
του προγραμματισμού των Ταμείων του 
ΚΣΠ με τις οικονομικές πολιτικές και τις 
πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών 
και της Ένωσης·

(2) «Κοινό στρατηγικό πλαίσιο» (ΚΣΠ): το 
παράρτημα του εν λόγω κανονισμού που 
περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό κατάλογο 
των προτεινόμενων δράσεων που 
υποστηρίζονται από το κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ για την περίοδο χρηματοδότησης 
2014-2020, το οποίο βοηθά τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και κυρίως τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού. Το 
έγγραφο αυτό περιλαμβάνει επίσης
μηχανισμούς που συμβάλλουν στη 
διασφάλιση της συνοχής και της 
συνέπειας του προγραμματισμού των 
Ταμείων του ΚΣΠ με τις οικονομικές 
πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών και της Ένωσης με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης, και με συντονισμό των Ταμείων 
του ΚΣΠ. Αναγνωρίζοντας τις 
διαφορετικές ανάγκες των περιφερειών 
και με στόχο την εξασφάλιση της 
απαραίτητης ευελιξίας για περιφερειακή 
βιώσιμη ανάπτυξη, η επιλογή δράσεων 
από τον προτεινόμενο ενδεικτικό 
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κατάλογο συνιστώμενων δράσεων πρέπει 
να αποτελέσει ευθύνη των κρατών μελών 
και των περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια με στόχο την υλοποίηση, 
σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια, με τη συμμετοχή 
εταίρων, βάσει της προσέγγισης της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης όπως ορίζει 
το άρθρο 5, με στόχο την υλοποίηση, σε 
πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 362
László Surján

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια με στόχο την υλοποίηση, 
σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

(4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια με στόχο την υλοποίηση, 
σε πολυετή βάση και μέσω της 
συμμετοχής των δικαιούχων από το 
πρώτο κιόλας στάδιο στην πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
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για την επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια με στόχο την υλοποίηση, 
σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

4) «προγραμματισμός»: η διαδικασία 
οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και 
διάθεσης των χρηματοδοτικών πόρων σε 
διάφορα στάδια με στόχο την υλοποίηση, 
σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης εκ 
μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών 
για την επίτευξη των κύριων στόχων της 
Ένωσης μέσω της στρατηγικής για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. es

Τροπολογία 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την 
έναρξη και την εφαρμογή πράξεων· στο 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, ο όρος 
«δικαιούχος» δηλώνει τον φορέα που 
λαμβάνει την ενίσχυση· στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών μέσων, ο όρος 
«δικαιούχος» δηλώνει τον φορέα που 
εφαρμόζει το χρηματοδοτικό μέσο·

(8) «δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας υπεύθυνος για την έναρξη ή την 
έναρξη και την εφαρμογή πράξεων· στο 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, ο όρος 
«δικαιούχος» δηλώνει τον φορέα που 
λαμβάνει την ενίσχυση· στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών μέσων, ο όρος 
«δικαιούχος» δηλώνει τον φορέα που 
εφαρμόζει το χρηματοδοτικό μέσο·

Or. de
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Τροπολογία 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει, 
τουλάχιστον εν μέρει, στην επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης «για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» και εφαρμόζεται στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 366
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
από μια τοπική αρχή στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 367
Fiorello Provera
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
από τοπική αρχή στο πλαίσιο εταιρικής 
σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και αναγκών 
και για την επίτευξη ολοκληρωμένης 
βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, 
το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης «για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» και εφαρμόζεται στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης σε συγκεκριμένα 
υποπεριφερειακά εδαφικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 369
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
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Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
από μια τοπική αρχή στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

(16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
από μια τοπική αρχή στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές αρχές αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα στην εφαρμογή της στρατηγικής 
περιφερειακής ανάπτυξης της Ένωσης.

Τροπολογία 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στο 
κατάλληλο επίπεδο·

16) «στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»: ένα 
συνεκτικό σύνολο πράξεων για την 
ικανοποίηση τοπικών στόχων και 
αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης «για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» και, κατά 
περίπτωση, εφαρμόζεται στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης στο κατάλληλο επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17) «κυλιόμενο κλείσιμο»: το κλείσιμο 
πράξεων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 
ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και
πριν από το γενικό κλείσιμο του 
προγράμματος·

17) «κυλιόμενο κλείσιμο»: το κλείσιμο 
πράξεων πριν από το γενικό κλείσιμο του 
προγράμματος·

Or. es

Τροπολογία 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) «σύμβαση εταιρικής σχέσης»: 
έγγραφο που συντάσσει το κράτος μέλος 
με τη συμμετοχή εταίρων, βάσει της 
προσέγγισης της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης, το οποίο ορίζει τη 

(18) «σύμβαση εταιρικής σχέσης»: 
έγγραφο που συντάσσει το κράτος μέλος 
με τη συμμετοχή εταίρων, βάσει της 
προσέγγισης της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 
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στρατηγική του κράτους μέλους, τις 
προτεραιότητες και τις ρυθμίσεις για τη 
χρήση των πόρων των Ταμείων του ΚΣΠ 
με αποτελεσματικό και επαρκή τρόπο για 
την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
σχετικά με την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και το 
οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά 
από αξιολόγηση και διάλογο με το κράτος 
μέλος·

5 του εν λόγω κανονισμού, το οποίο ορίζει 
τη στρατηγική του κράτους μέλους, τις 
προτεραιότητες και τις ρυθμίσεις για τη 
χρήση των πόρων των Ταμείων του ΚΣΠ 
με αποτελεσματικό και επαρκή τρόπο για 
την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
σχετικά με την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζει τις διαφορετικές 
ανάγκες των περιφερειών και εγγυάται 
την ευελιξία που απαιτείται για βιώσιμη 
περιφερειακή ανάπτυξη και το οποίο 
εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά από 
αξιολόγηση και διάλογο με το κράτος 
μέλος· 

Or. en

Τροπολογία 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «κατηγορία περιφερειών»: είναι ο 
χαρακτηρισμός της περιφέρειας ως 
«λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια», 
«περιφέρεια μετάβασης» ή «περισσότερο 
αναπτυγμένη περιφέρεια», σύμφωνα μα το 
άρθρο 82 παράγραφος 2·

(19) «κατηγορία περιφερειών»: είναι ο 
χαρακτηρισμός της περιφέρειας ως 
«λιγότερο αναπτυγμένη περιφέρεια» ή 
«περισσότερο αναπτυγμένη περιφέρεια», 
σύμφωνα μα το άρθρο 82 παράγραφος 2·

Or. de

Τροπολογία 375
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24α. «μακροπεριφέρεια»: εδαφική δομή 
των περιφερειών ομάδας κρατών μελών 
όπως ορίζεται στην εγκεκριμένη 
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μακροπεριφερειακή στρατηγική· 
πρόκειται για τον τομέα προγράμματος 
για το ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ορισμός για τον νέο όρο.

Τροπολογία 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 1 – άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24β) «ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης»: διασυνοριακό 
χρηματοδοτικό ταμείο που ιδρύεται με 
συμφωνία ομάδας κρατών μελών τα 
οποία σχηματίζουν μακροπεριφέρεια και 
χρηματοδοτείται από τα ταμεία του ΚΣΠ
καθώς και από άλλες πηγές· 
αντιπροσωπεύει το καινοτόμο μέρος του 
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου. 

Or. sk

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί ορισμός για τον νέο όρο.

Τροπολογία 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ χορηγούν ενίσχυση, 
μέσω πολυετών προγραμμάτων, η οποία 
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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.

συμπληρώνει την εθνική, περιφερειακή και 
τοπική παρέμβαση, με στόχο την επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και την υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
και τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 378
Monika Smolková, Anna Záborská

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 και 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 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.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει το νέο μέρος του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου.
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Τροπολογία 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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, καθώς και της 
ειδικής για κάθε Ταμείο αποστολής 
σύμφωνα με τους στόχους τους βάσει της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές ολοκληρωμένες κατευθυντήριες 
γραμμές και τις σχετικές ειδικές για κάθε 
χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
σχετικών συστάσεων που εξέδωσε το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ χορηγούν ενίσχυση, 
μέσω πολυετών προγραμμάτων, η οποία 
συμπληρώνει την εθνική, περιφερειακή και 
τοπική παρέμβαση, με στόχο την
προώθηση των στόχων που ορίζονται στη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
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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.

και τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και των σχετικών συστάσεων 
που εξέδωσε το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης.

Or. es

Τροπολογία 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 σχετικές 
πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των 
οριζόντιων στόχων, και τις 
προτεραιότητες της Ένωσης και 
συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 382
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 

Τα κράτη μέλη ή τα αρμόδια σύμφωνα με 
το (θεσμικό) νομικό πλαίσιο εδαφικά 
επίπεδα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
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συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

Or. de

Τροπολογία 383
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων μέσα από τη διαμόρφωση 
εταιρικής σχέσης με οικονομικούς και 
κοινωνικούς εταίρους και την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 

4. Τα κράτη μέλη, στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και οι φορείς οι οποίοι ορίζονται 
από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό είναι 
υπεύθυνα για την προετοιμασία και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων και την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του 
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και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

παρόντος κανονισμού και των ειδικών 
κανονισμών των Ταμείων και με την 
επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.

Or. fr

Τροπολογία 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 
των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία και 
την εφαρμογή των προγραμμάτων και την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του 
παρόντος κανονισμού και των ειδικών 
κανονισμών των Ταμείων στο κατάλληλο 
εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του 
κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 386
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών 

4. Τα κράτη μέλη και οι φορείς οι οποίοι 
ορίζονται από αυτά γι’ αυτόν τον σκοπό 
είναι υπεύθυνα για την διαμόρφωση και 
εφαρμογή των προγραμμάτων και την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του 
παρόντος κανονισμού και των ειδικών 
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των Ταμείων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό 
και δημοσιονομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

κανονισμών των Ταμείων στο κατάλληλο 
εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του 
κράτους μέλους και με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης και εφαρμογής των Ταμείων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
συμμετοχή των κρατών μελών και των φορέων οι οποίοι ορίζονται από αυτά στο κατάλληλο 
εδαφικό επίπεδο. 

Τροπολογία 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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
και με το μέγεθος του δικαιούχου·

Or. en

Τροπολογία 388
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 

5. Οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή και τη 
χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, και ιδίως 
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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.

των χρηματοδοτικών και διοικητικών 
πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
των Ταμείων του ΚΣΠ σε σχέση με την 
υποβολή εκθέσεων, την αξιολόγηση, τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον 
έλεγχο, είναι αναλογικές με τη 
χορηγούμενη υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 389
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – 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 
και θα εφαρμόζονται σε όλα τα 
προγράμματα με συμμετοχή της ΕΕ 
χαμηλότερη των 150 εκατομμυρίων ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Νίκος Χρυσόγελος, Karin 
Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν τον συντονισμό 
μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ και με τις 
άλλες πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και 
των μέσων στο πλαίσιο της εξωτερικής 

6. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν τον συντονισμό 
μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ και με τις 
άλλες πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και 
των μέσων στο πλαίσιο της εξωτερικής 
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δράσης της Ένωσης. δράσης της Ένωσης· θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή και, όπου απαιτείται, θα 
κατανέμονται πόροι για τομείς στους 
οποίους άλλα ταμεία της Ένωσης 
φροντίζουν για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, όπως η κοινή 
χρηματοδότηση για ολοκληρωμένα έργα 
στον τομέα του περιβάλλοντος και του 
κλίματος·

Or. enΑιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του περιβάλλοντος και του κλίματος σε όλες της χρηματοδοτήσεις της ΕΕ είναι 
ένα από τα βασικά αιτήματα του ψηφίσματος MFF του Κοινοβουλίου. Τα «Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα» που υπάγονται στο πρόγραμμα LIFE αποτελούν συγκεκριμένο εργαλείο 
ενσωμάτωσης. Έχουν το δυναμικό να συμβάλλουν σημαντικά σε μια αποτελεσματική χρήση των 
χρηματοδοτήσεων.  Στόχος τους είναι να στηρίξουν, από κοινού με άλλα ταμεία της ΕΕ, την 
εφαρμογή σημαντικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ή 
κλιματικές στρατηγικής - όλα τους με σημαντικές δυνατότητες για δημιουργία απασχόλησης και 
ανάπτυξης. 

Τροπολογία 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 των 
καινοτόμων δράσεων με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 του 
κανονισμού του ΕΤΠΑ και της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής·
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Or. en
Τροπολογία 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 των 
καινοτόμων δράσεων με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 του 
κανονισμού του ΕΤΠΑ και της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 

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 
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Επιτροπής βάσει του άρθρου 9 του 
κανονισμού του ΕΤΠΑ και της τεχνικής 
βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

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 για τη στήριξη των κρατών μελών που 
αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές 
δυσχέρειες.

Or. de

Τροπολογία 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 αποτελεσματικότητα 
των Ταμείων του ΚΣΠ, ιδίως μέσω της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της αξιολόγησης, ενημερώνοντας τους 
δυνητικούς δικαιούχους σχετικά τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και κάνοντας 
ευρέως γνωστό τον ρόλο και τα 
επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 395
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 4 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό αντικατοπτρίζουν τις 
προτεραιότητες και τις αρχές της Πράξης 
για Μικρές Επιχειρήσεις για την Ευρώπη 
και μπορούν να εφαρμοστούν σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
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επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 396
Hermann Winkler

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 καθώς και τους 
ακόλουθους εταίρους:

Or. de

Τροπολογία 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

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, τα κράτη 
μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές 
αρχές οργανώνουν εταιρική σχέση με τους 
ακόλουθους εταίρους:

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές οφείλουν να συμμετέχουν στην εταιρική σχέση με ισότιμους 
όρους με τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 398
Younous Omarjee

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 και οι εκλεγμένες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, 
οργανώνουν εταιρική σχέση με τους 
ακόλουθους εταίρους:

Or. fr

Τροπολογία 399
Kerstin Westphal

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 μέσω της 
σύναψης εταιρικής σύμβασης εταιρική 
σχέση με τις αρμόδιες τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 4 καθώς και τους 
ακόλουθους εταίρους:

Or. de

Τροπολογία 400
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
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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, τα κράτη 
μέλη, οι αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές και 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι
οργανώνουν εταιρική σχέση με τους 
ακόλουθους εταίρους:

Or. en

Τροπολογία 401
Jens Nilsson

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, ένα κράτος μέλος 
οργανώνει εταιρική σχέση συνάπτοντας 
συμφωνία εταιρικής σχέσης με τις 
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4· τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές συνεργάζονται επίσης με τους 
ακόλουθους εταίρους:

Or. en

Τροπολογία 402
Peter Simon

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 με 
τις αρμόδιες τοπικές, δημοτικές και 
περιφερειακές αρχές μέσω σύναψης 
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σύμβασης εταιρικής σχέσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας των πόλεων για μια επιτυχή πολιτική συνοχής θα πρέπει για λόγους 
διασαφήνισης παράλληλα με τις περιφερειακές αρχές να αναφερθούν ρητά και οι αστικές αρχές 
σε συνάρτηση με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 403
Giommaria Uggias

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, τα κράτη 
μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές θα πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους ακόλουθους εταίρους:

Or. it

Τροπολογία 404
Richard Seeber

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, ένα 
κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με 
τους ακόλουθους εταίρους:

Or. en

Τροπολογία 405
Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 406
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α)  τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές οι 
οποίες επίσης οργανώνουν εταιρικής 
σχέση με τους εταίρους που αναφέρθηκαν 
στα σημεία β) και γ)·

Or. en

Τροπολογία 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α) άλλες δημόσιες αρχές

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές οφείλουν να συμμετέχουν στην εταιρική σχέση με ισότιμους 
όρους με τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 408
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α) τις άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 409
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α) τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που δεν 
αναφέρονται στην εισαγωγική πρόταση 
της παρούσας παραγράφου,

Or. de

Τροπολογία 410
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές αρχές, τις αρχές ορεινών 
περιοχών και άλλες δημόσιες αρχές·

Or. fr
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Τροπολογία 411
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές, ορεινές και άλλες δημόσιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 412
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

α) τις άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές·

Or. it

Τροπολογία 413
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 414
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) σχετικοί φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων 
των περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Or. de

Τροπολογία 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, φορέων που 
είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας, την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη, και 
φορέων που εκπροσωπούν τους νέους. 

Or. fr

Τροπολογία 416
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, των εκκλησιών, 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
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που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των
διακρίσεων.

που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Or. de

Τροπολογία 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, και άλλων 
μη κυβερνητικών οργανώσεων που 
προωθούν την κοινωνική ένταξη καθώς 
και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς πολιτικής που αφορούν τον 
πολιτισμό, την παιδεία και τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 418
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση
της πραγματικής και αποτελεσματικής
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
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την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Τροπολογία 419
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων, των επιστημονικών και 
τεχνολογικών οργανισμών, των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις (εμπορικές ή βιομηχανικές) διαδραματίζουν καίριας σημασίας ρόλο στον 
εκσυγχρονισμό των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
εταιρικές σχέσεις. Το ίδιο ισχύει επίσης για τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά κέντρα, τα 
οποία συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην προώθηση των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν 
τους πολίτες να ενταχθούν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 420
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

γ) φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί που προάγουν 
την κοινωνική ένταξη, και φορέων που 
είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

Or. it

Τροπολογία 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εκκλησίες και θρησκευτικές 
κοινότητες που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της διακρατικής 
συνεργασίας, της εκπαίδευσης του 
πολιτισμού και της κοινωνικής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα κράτος μέλος θα συμπεριλάβει 
στην εταιρική σχέση εκείνα τα ιδρύματα, 
τις οργανώσεις και τις ομάδες που 
ενδεχομένως να επηρεάσουν τα 
προγράμματα ή να υποστούν συνέπειες 
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από την υλοποίησή τους· ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται σε ομάδες που θα 
μπορούσαν να υποστούν τις συνέπειες 
των προγραμμάτων και να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες προκειμένου 
να τα επηρεάσουν, ιδίως οι πλέον 
ευάλωτες και περιθωριακές ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 423
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την 
συμφωνία εταιρικής σχέσης, όπως 
αναφέρθηκε στην παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων· οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 424
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη και οι εκλεγμένες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4, προωθούν τη συμμετοχή 
των εταίρων στην εκπόνηση συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων 
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προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

προόδου κατά την προετοιμασία, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση προγραμμάτων. Οι εταίροι 
συμμετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα 
εδαφικά επίπεδα σύμφωνα με τη θεσμική 
δομή των κρατών μελών σε όλα τα 
στάδια εκπόνησης συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και στη σύνταξη εκθέσεων 
προόδου καθώς και σε όλα τα στάδια της
προετοιμασίας, εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγραμμάτων· οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 426
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και την 
συμφωνία εταιρικής σχέσης, όπως 
αναφέρθηκε στην παράγραφο 1, τα κράτη 
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σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
και των αρμόδιων περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4, στην εκπόνηση 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και τη 
σύνταξη εκθέσεων προόδου κατά την 
προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση προγραμμάτων· οι εταίροι 
συμμετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων· οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων. Διασφαλίζεται ή ίση 
πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση που 
παρέχεται για τους σκοπούς αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 428
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
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σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων από τα πρώτα κιόλας 
στάδια· οι εταίροι συμμετέχουν στις 
επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη προωθούν τη συμμετοχή των 
εταίρων στην εκπόνηση συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων 
προόδου κατά την προετοιμασία, 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση προγραμμάτων. Οι εταίροι 
συμμετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.

2. Σύμφωνα με την προσέγγιση της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη σε συνεργασία με τους εταίρους
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου 
κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων. Οι εταίροι συμμετέχουν 
στις επιτροπές παρακολούθησης των 
προγραμμάτων.

Or. es

Τροπολογία 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας που θεσπίζει 
στόχους και κριτήρια για την υποστήριξη 
της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και 
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 

διαγράφεται
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πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 431
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας που θεσπίζει 
στόχους και κριτήρια για την υποστήριξη 
της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και 
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 432
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας που θεσπίζει στόχους και 
κριτήρια για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας που θεσπίζει συγκεκριμένους 
στόχους και κριτήρια, με σαφή αναφορά 
στις ικανότητες της διαχείρισης 
προγραμμάτων και έργων, με στόχο την 
υποστήριξη της εφαρμογής της εταιρικής 
σχέσης και για τη διευκόλυνση της 
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μελών. ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών, 
αποτελεσμάτων και ορθών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας που θεσπίζει στόχους και 
κριτήρια για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
έπειτα από εκτενή διαβούλευση των 
εταίρων όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σε επίπεδο Ένωσης, κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας, βασισμένο στις βέλτιστες 
πρακτικές, που θεσπίζει στόχους και 
κριτήρια για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της εταιρικής σχέσης κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης των συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων, και για τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών, 
αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 434
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για έναν ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας που θεσπίζει

3. Προβλέπεται ένας ευρωπαϊκός 
κώδικας δεοντολογίας με συστάσεις και 
βέλτιστες πρακτικές σχετικά με στόχους 
και κριτήρια για την υποστήριξη της 
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στόχους και κριτήρια για την υποστήριξη 
της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και 
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών.

εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειριών, αποτελεσμάτων 
και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 142, για τον εν 
λόγω ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ο ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας 
πρέπει να περιγράφει, μεταξύ άλλων τις 
ακόλουθες προδιαγραφές: 
α) ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
διασφάλιση διαφανούς επιλογής εταίρων 
και σαφήνειας όσον αφορά τον ρόλο τους 
στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και τις 
αρμοδιότητές τους· 
β) ελάχιστες απαιτήσεις και ενδείξεις για 
τον τρόπο προσδιορισμού των σχετικών 
εταίρων, στους οποίους περιλαμβάνονται 
αρχές διαφορετικών εδαφικών επιπέδων, 
κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 
κοινωνία των πολιτών και φορείς 
αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων·
γ) διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των 
αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών·
δ) οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή 
της εταιρικής σχέσης στα προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ιδιαιτεροτήτων που έχουν τα 
πολυταμειακά προγράμματα, τα σχέδια 
κοινής δράσης και οι ολοκληρωμένες 
εδαφικές επενδύσεις·
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ε) ελάχιστες απαιτήσεις διασφάλισης 
σημαντικής συμμετοχής εταίρων στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και στα προγράμματα·
στ) ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τις 
διαδικασίες που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση αποτελεσματικής οργάνωσης 
εταιρικών σχέσεων·
ζ) οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή 
εταίρων στις επιτροπές παρακολούθησης, 
στην επιλογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των έργων·
η) ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή 
οδηγιών προς τους εταίρους και για τη 
διευκόλυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων 
μεταξύ των εταίρων·
θ) περιγραφή του πλαισίου για ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, πρέπει να προσδιοριστεί καλύτερα στον εν λόγω 
κανονισμό το πεδίο εφαρμογής της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης μέσω της οποίας θα εγκριθεί ο 
ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας. 

Τροπολογία 436
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στον κώδικα δεοντολογίας θα 
προσδιοριστούν ένας αριθμός από 
κριτήρια εταιρικής σχέσης τα οποία θα 
αποτελέσουν μέρος της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης.  Τα εν λόγω κριτήρια 
εταιρικής σχέσης θα καλύπτουν τις 
ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
α) περιγραφή των συνεργαζόμενων 
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φορέων που συγκροτούν την επίσημη 
εταιρική σχέση·
β) διαδικασία συνεργασίας με τους 
αρμόδιους εθνικούς, περιφερειακούς και 
τοπικούς φορείς, εξασφαλίζοντας 
δεσμευτικά δικαιώματα ψήφου σε 
αποφάσεις εταιρικής σχέσης, όπως 
αλλαγές στο επιχειρησιακό πρόγραμμα·
γ) περιγραφή της επίσημης διαδικασίας 
διαβούλευσης των συνεργαζόμενων 
φορέων κατά την προετοιμασία των 
εθνικών οδηγιών και των 
συμπληρωματικών κανόνων εφαρμογής·
ε) περιγραφή των ενδιαφερόμενων μερών 
που συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων·
στ) διαφάνεια στις διαδικασίες και στα 
σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης για την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις καθώς και 
τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 437
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στον κώδικα δεοντολογίας θα 
προσδιοριστούν ένας αριθμός από 
κριτήρια εταιρικής σχέσης τα οποία θα 
αποτελέσουν μέρος της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.  Τα εν λόγω κριτήρια 
εταιρικής σχέσης θα καλύπτουν τις 
ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
α) περιγραφή των συνεργαζόμενων 
φορέων που συγκροτούν την επίσημη 
εταιρική σχέση·
β) διαδικασία συνεργασίας με τους 
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αρμόδιους εθνικούς, περιφερειακούς και 
τοπικούς φορείς, εξασφαλίζοντας 
δεσμευτικά δικαιώματα ψήφου σε 
αποφάσεις εταιρικής σχέσης, όπως 
αλλαγές στο επιχειρησιακό πρόγραμμα·
γ) περιγραφή της επίσημης διαδικασίας 
διαβούλευσης των συνεργαζόμενων 
φορέων κατά την προετοιμασία των 
εθνικών οδηγιών και των 
συμπληρωματικών κανόνων εφαρμογής·
ε) περιγραφή των ενδιαφερόμενων μερών 
που συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·
στ) διαφάνεια στις διαδικασίες και στα 
σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης για την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις καθώς και 
τα επιχειρησιακά προγράμματα.
Τα εν λόγω κριτήρια θα επαληθευτούν εκ 
των προτέρων και θα αποτελέσουν 
αντικείμενο ετήσιων εκθέσεων που θα 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή.

Or. enΑιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία ως στόχο έχει τη διασαφήνιση του προτεινόμενου κώδικα δεοντολογίας 
που ήδη βρίσκεται στο επίπεδο του κανονισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πραγματικής 
εφαρμογής των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης σε όλα τα 
επίπεδα, σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 438
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στον κώδικα δεοντολογίας θα 
προσδιοριστούν ένας αριθμός από 
κριτήρια εταιρικής σχέσης τα οποία θα
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αποτελέσουν μέρος της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.  Τα εν λόγω κριτήρια 
εταιρικής σχέσης θα καλύπτουν τις 
ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:
α) περιγραφή των συνεργαζόμενων 
φορέων που συγκροτούν την επίσημη 
εταιρική σχέση·
β) διαδικασία συνεργασίας με τους 
αρμόδιους εθνικούς, περιφερειακούς και 
τοπικούς φορείς, εξασφαλίζοντας 
δεσμευτικά δικαιώματα ψήφου σε 
αποφάσεις εταιρικής σχέσης, όπως 
αλλαγές στο επιχειρησιακό πρόγραμμα·
γ) περιγραφή της επίσημης διαδικασίας 
διαβούλευσης των συνεργαζόμενων 
φορέων κατά την προετοιμασία των 
εθνικών οδηγιών και των 
συμπληρωματικών κανόνων εφαρμογής·
δ) περιγραφή των ενδιαφερόμενων μερών 
που συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·
ε) διαφάνεια στις διαδικασίες και στα 
σχετικά έγγραφα που αφορούν τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης για την 
ανάπτυξη και τις επενδύσεις καθώς και 
τα επιχειρησιακά προγράμματα.
Τα εν λόγω κριτήρια θα επαληθευτούν εκ 
των προτέρων και θα αποτελέσουν 
αντικείμενο ετήσιων εκθέσεων που θα 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 439
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
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Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. τα εν λόγω κριτήρια θα επαληθευτούν 
εκ των προτέρων και θα αποτελέσουν 
αντικείμενο ετήσιων εκθέσεων που θα 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τους εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της υποστήριξης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ.

4. τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, για 
κάθε Ταμείο που καλύπτεται από τον 
ΚΚΔ, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις 
με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά 
με την υλοποίηση της υποστήριξης από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·

Or. en

Τροπολογία 441
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τους εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της υποστήριξης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ.

4. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τους εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της υποστήριξης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή προβαίνει εκ των προτέρων 
στη διενέργεια μιας ανάλυσης της εν 
λόγω υλοποίησης και συμμετοχής των 
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ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 442
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν την 
ανάπτυξη ικανοτήτων των εταίρων ώστε 
να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις 
διαδικασίες εταιρικής σχέσης και 
δημόσιας διαβούλευσης·

Or. en

Τροπολογία 443
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τους εταίρους στο 
επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την 
υλοποίηση της υποστήριξης από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ.·
(Αυτό θα αποτελέσει την παράγραφο 5.)

Or. en


