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Τροπολογία 43
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 44
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
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άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον 
μειονεκτούσες περιοχές και 
μικροπεριοχές, όπως περιοχές που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και 
κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 45
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
περιοχές που καλύπτονται από το άρθρο 
349 της ΣΛΕΕ, οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Or. fr
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Τροπολογία 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 349 της 
Συνθήκης, οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές (ΕΑΠ) μπορούν να 
επωφεληθούν από συγκεκριμένα μέτρα 
που αφορούν κυρίως στους όρους 
πρόσβασης στα διαρθρωτικά ταμεία και 
στα οριζόντια προγράμματα της Ένωσης.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής 
συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/2195 (INI), η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα της ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στις 
ευρωπαϊκές περιοχές γενικότερα και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) ειδικότερα.

Τροπολογία 47
Nuno Teixeira
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές, καθώς και οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, σύμφωνα με το 
άρθρο 349 της Συνθήκης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα περιλαμβάνει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στον κατάλογο των 
περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα προβλήματα. Εξαιτίας των γεωγραφικών και 
διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αποτελούν τη μοναδική 
ομάδα περιοχών με ξεχωριστό καθεστώς, αλλά χρήζουν επίσης ειδικής αναφοράς σε σχέση με 
τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην πολιτική συνοχής.

Τροπολογία 48
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
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ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει στη μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιοχών και στη μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές, καθώς αυτές έχουν να 
αντιμετωπίσουν σε ιδιαίτερο βαθμό 
οικονομικά μειονεκτήματα και την 
αποδημία που σχετίζεται με αυτά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αποδημία αποτελεί στις ορεινές περιοχές πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερα σοβαρής 
αντιμετώπισης, το οποίο δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις για τον 
πληθυσμό.

Τροπολογία 49
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 174 της Συνθήκης ορίζει 
ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίδεται 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.

Or. pt
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Τροπολογία 50
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Το άρθρο 349 της Συνθήκης ορίζει 
ότι θεσπίζονται ειδικά μέτρα που 
λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, που επιδεινώνεται 
από ορισμένα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά τα οποία αναχαιτίζουν 
σημαντικά την ανάπτυξή τους.

Or. pt

Τροπολογία 51
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, 
οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, 
κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, 
κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 52
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, 
οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, 
κράτη μέλη και τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία 
της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, 
οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε 
όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, 
κράτη μέλη, εκλεγμένες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και τρίτες χώρες που 
συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, φτωχή και 
ελλείπουσα υποδομή, περιλαμβανομένων 
των συμφορήσεων εντός των 
μεταφορικών δικτύων, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
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εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών και 
βελτίωση της τουριστικής υποδομής, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 54
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση στον τομέα 
των μεταφορών, των συγκοινωνιών, των 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και της 
ΤΠΕ, ακατάλληλο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, εμπόδια για τις υπηρεσίες 
διάσωσης, απουσία δικτύων μεταξύ 
τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, 
έρευνα και καινοτομία και εφαρμογή των 
τεχνολογιών της πληροφόρησης και της 
επικοινωνίας, περιβαλλοντική ρύπανση, 
ανάληψη κινδύνων, αρνητική στάση έναντι 
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(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

των πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, χαμηλό 
επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων, απουσία δικτύων 
μεταξύ τοπικών και περιφερειακών 
διοικήσεων, έρευνα και καινοτομία και 
εφαρμογή των τεχνολογιών της 
πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
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αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 56
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
ανθρώπινου δυναμικού και ικανοτήτων 
όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, 
απουσία δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
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πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση διασυνοριακών 
προγραμμάτων, για παράδειγμα μεταξύ 
της Βορείου Ιρλανδίας και των 
μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας για 
την υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 57
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, αποδημία και 
δημογραφικές αλλαγές στις ορεινές 
περιοχές, απουσία δικτύων μεταξύ 
τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, 
έρευνα και καινοτομία και εφαρμογή των 
τεχνολογιών της πληροφόρησης και της 
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κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

επικοινωνίας, περιβαλλοντική ρύπανση, 
ανάληψη κινδύνων, αρνητική στάση έναντι 
των πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης, στο 
πλαίσιο της οποίας πρέπει να τονίζεται
ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία των μακροπεριφερειών. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές φυσικές προκλήσεις. Έχουν να αντιμετωπίσουν 
πολυάριθμα προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, αποδημία και οικονομικά μειονεκτήματα. Ως 
εκ τούτου, είναι επιθυμητή η ειδική αναφορά αυτών των περιφερειών. Οι μακροπεριφέρειες 
αποτελούν εύλογο και χρήσιμο μέσο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι εν λόγω προκλήσεις 
σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία 58
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών, απουσία 
διαφάνειας στην αγορά εργασίας και τα 
υφιστάμενα κοινωνικά πρότυπα και 
πρότυπα εργασίας) και την αξιοποίηση 
του ανεκμετάλλευτου δυναμικού στην 
παραμεθόρια περιοχή (ανάπτυξη 
διασυνοριακών εγκαταστάσεων και ομίλων 
έρευνας και καινοτομίας, διασυνοριακή 
ένταξη στην αγορά εργασίας και άρση των 
εμποδίων στην κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού, καθώς και 
ενημέρωση, παροχή συμβουλών και 
αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης 
θέσεων εργασίας για τους διακινούμενους 
εργαζομένους, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών συστημάτων, ιδίως των 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), την
ανάπτυξη διασυνοριακών τοπικών 
πολιτισμών, με παράλληλη ενίσχυση της 
διαδικασίας συνεργασίας με σκοπό τη 
συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Στην περίπτωση οποιουδήποτε 
διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της 
Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. fr
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Τροπολογία 60
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας και 
ανάπτυξη ειδικών σχεδίων στον τομέα 
του τουρισμού), με παράλληλη ενίσχυση 
της διαδικασίας συνεργασίας με σκοπό τη 
συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Στην περίπτωση οποιουδήποτε 
διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της 
Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. it
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Τροπολογία 61
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ιδίως σε 
νησιωτικές περιοχές, και έλλειψη 
αποτελεσματικών δικτύων μεταφορών, 
ακατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
απουσία δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.
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Τροπολογία 62
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 
κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται 
από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές 
(όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία 
δικτύων μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και 
καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών 
της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, 
περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη 
κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των 
πολιτών γειτονικών χωρών) και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή 
(ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων 
και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, 
διασυνοριακή ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με 
παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας 
συνεργασίας με σκοπό τη συνολική 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην 
περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών 
της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της 
ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ 
συμβάλλει επίσης στην προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας 
στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες 
για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. fr
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Τροπολογία 63
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας που συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή.

(6) Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας που συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή. Τα 
διακρατικά εδάφη που έρχονται 
αντιμέτωπα με κοινές προκλήσεις σε 
επίπεδο υποδομών ή φυσικές προκλήσεις, 
όπως ισχύει στην περιοχή των Άλπεων, 
θα πρέπει να λάβουν υποστήριξη κατά τη 
δημιουργία των μακροπεριφερειών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιοχή των Άλπεων έρχεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερες δημογραφικές και φυσικές 
προκλήσεις. Οι μακροπεριφέρειες αποτελούν εύλογο και χρήσιμο μέσο, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι εν λόγω προκλήσεις σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η 
συγκρότηση μιας μακροπεριφέρειας στην περιοχή των Άλπεων θα επέφερε σημαντικά οφέλη για 
τον τοπικό πληθυσμό.

Τροπολογία 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας που συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή.

(6) Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας που συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τις προτεραιότητες της 
πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή. Θα 
πρέπει επίσης να προωθεί τις 
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στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των 
παραμεθόριων περιοχών οι οποίες δεν 
καλύπτονται από το διασυνοριακό 
πρόγραμμα.

Or. es

Τροπολογία 65
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα 
πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
περιφερειών με σκοπό την ενίσχυση του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων 
στην έρευνα και τις ανταλλαγές μεταξύ 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, με 
βάση τις «περιφέρειες της γνώσης» και το 
«ερευνητικό δυναμικό στις περιφέρειες 
σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες» σύμφωνα με το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα 
πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
περιφερειών με σκοπό την ενίσχυση του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για την 
ενίσχυση της επένδυσης στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων 
στην έρευνα και τις ανταλλαγές μεταξύ 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, με 
βάση τις «περιφέρειες της γνώσης» και το 
«ερευνητικό δυναμικό στις περιφέρειες 
σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες» σύμφωνα με το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 66
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα 
πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
περιφερειών με σκοπό την ενίσχυση του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων 
στην έρευνα και τις ανταλλαγές μεταξύ 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, με 
βάση τις «περιφέρειες της γνώσης» και το 
«ερευνητικό δυναμικό στις περιφέρειες 
σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες» σύμφωνα με το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα 
πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
περιφερειών με σκοπό την ενίσχυση του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων 
στην έρευνα και τις ανταλλαγές μεταξύ 
ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, με 
βάση τις «περιφέρειες της γνώσης» και το 
«ερευνητικό δυναμικό στις περιφέρειες 
σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες» σύμφωνα με το έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα. Η 
συνεργασία αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη σύνδεση άριστων 
ερευνητικών κέντρων με αναδυόμενα 
ερευνητικά ιδρύματα σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, την 
αδελφοποίηση ανταλλαγών προσωπικού, 
την παροχή συμβουλών και βοήθειας από 
εμπειρογνώμονες, καθώς και την 
ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για τη 
δημιουργία κέντρων αριστείας στις 
αντίστοιχες λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει (9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
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να υποστηρίζει τις περιοχές που 
βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια 
σύνορα. Με βάση την εμπειρία από 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον 
κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών 
που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με 
πρόγραμμα συνεργασίας. Κατά την 
κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
προσαρμογές που χρειάζονται για να 
εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, ιδίως στα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η 
συνέχεια των περιοχών προγράμματος που 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις 
προσαρμογές αυτές μπορεί να 
περιοριστούν ή να επεκταθούν οι 
υπάρχουσες περιοχές προγράμματος ή ο 
αριθμός των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά 
ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική 
αλληλοεπικάλυψη.

να υποστηρίζει τις περιοχές που 
βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια 
σύνορα. Με βάση την εμπειρία από 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον 
κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών 
που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με 
πρόγραμμα συνεργασίας. Κατά την 
κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
προσαρμογές που χρειάζονται για να 
εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, ιδίως στα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η 
συνέχεια των περιοχών προγράμματος που 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις 
προσαρμογές αυτές μπορεί να 
περιοριστούν ή να επεκταθούν οι 
υπάρχουσες περιοχές προγράμματος, 
κυρίως προκειμένου να καταστήσουν 
εφικτή τη συνεργασία των θαλάσσιων 
περιοχών που αποτελούν εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης, ή ο αριθμός των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, αλλά ενδέχεται να υπάρξει 
γεωγραφική αλληλοεπικάλυψη.

Or. es

Τροπολογία 68
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να υποστηρίζει τις περιοχές που 
βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια 
σύνορα. Με βάση την εμπειρία από 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει 

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει 
να υποστηρίζει τις περιοχές που 
βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια 
σύνορα. Με βάση την εμπειρία από 
προηγούμενες περιόδους 
προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει 



PE490.976v01-00 24/183 AM\903764EL.doc

EL

να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον 
κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών 
που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με 
πρόγραμμα συνεργασίας. Κατά την 
κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
προσαρμογές που χρειάζονται για να 
εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, ιδίως στα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η 
συνέχεια των περιοχών προγράμματος που 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις 
προσαρμογές αυτές μπορεί να 
περιοριστούν ή να επεκταθούν οι 
υπάρχουσες περιοχές προγράμματος ή ο 
αριθμός των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά 
ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική 
αλληλοεπικάλυψη.

να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον 
κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών 
που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με 
πρόγραμμα συνεργασίας, και που μπορούν 
να περιλαμβάνουν τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό περιοχών. Κατά την κατάρτιση του 
εν λόγω καταλόγου, η Επιτροπή θα πρέπει 
να λάβει υπόψη τις προσαρμογές που 
χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα, ιδίως στα χερσαία και 
θαλάσσια σύνορα, και η συνέχεια των 
περιοχών προγράμματος που 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις 
προσαρμογές αυτές μπορεί να 
περιοριστούν ή να επεκταθούν οι 
υπάρχουσες περιοχές προγράμματος ή ο 
αριθμός των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά 
ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική 
αλληλοεπικάλυψη. Για να επιτραπεί στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές να 
συμμετέχουν στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, δεν θα 
πρέπει να ισχύει το κριτήριο μέγιστης 
απόστασης, καθώς θα απέκλειε αυτές τις 
χώρες από τις διασυνοριακές πτυχές της 
εδαφικής συνεργασίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα των χερσαίων και ιδίως των θαλάσσιων συνόρων, οι 
τροπολογίες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές στη διασυνοριακή διάσταση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας. 
Καθώς το κριτήριο μέγιστης απόστασης είναι 150 χιλιόμετρα, αρκετές εξόχως απόκεντρες 
περιοχές δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, και αποκλείονται από 
κάθε διασυνοριακή συνεργασία.

Τροπολογία 69
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ωστόσο, υπάρχουν ευρωπαϊκές 
περιοχές που δεν είναι σε θέση να 
συμμετάσχουν στη διασυνοριακή 
συνεργασία εξαιτίας του απόκεντρου 
χαρακτήρα τους και του κριτηρίου της 
απόστασης από θαλάσσιο σύνορο.

Or. pt

Τροπολογία 70
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Εντούτοις, η ένταξη και η 
προσβασιμότητα αυτών των περιοχών σε 
γεωγραφικές περιοχές πέραν της ΕΕ δεν 
μετράται μόνο βάσει της γεωγραφικής 
τους απόστασης. Ο πλούτος των 
ιστορικών, γλωσσικών και πολιτιστικών 
δεσμών που τις συνδέουν με διάφορες 
χώρες τους επιτρέπουν να ενισχύσουν τις 
σχέσεις αυτές και να ενδυναμώσουν έτσι 
εκ νέου την ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Or. pt

Τροπολογία 71
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι περιοχές για διακρατική 
συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν 
λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που 
χρειάζονται η προώθηση της 
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
καθορίσει περιοχές διακρατικής 
συνεργασίας.

(10) Οι περιοχές για διακρατική 
συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν 
λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που
χρειάζονται η προώθηση της 
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
καθορίσει περιοχές διακρατικής 
συνεργασίας, ώστε να μπορέσει να 
διασφαλίσει ότι η εν λόγω συνεργασία θα 
συνεχιστεί σε ευρύτερες και 
συνεκτικότερες περιοχές, βάσει της 
εμπειρίας από προηγούμενα 
προγράμματα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση του καταλόγου των περιοχών που θα λαμβάνουν υποστήριξη, η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη συνεκτικότητα της συνεργασίας και να λάβει υπόψη 
παλαιότερα προγράμματα.

Τροπολογία 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι περιοχές για διακρατική 
συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν 
λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που 
χρειάζονται η προώθηση της 
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
καθορίσει περιοχές διακρατικής 
συνεργασίας.

(10) Οι περιοχές για διακρατική 
συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν 
λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που 
χρειάζονται η προώθηση της 
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
καθορίσει περιοχές διακρατικής 
συνεργασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις απαραίτητες 
προσαρμογές με σκοπό τη διασφάλιση 
της συνοχής με τις περιφερειακές 
διασυνοριακές στρατηγικές.
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Or. es

Τροπολογία 73
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να 
καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η 
διακρατική και η διαπεριφερειακή 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που 
γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς έτσι θα 
επωφεληθούν οι περιοχές των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA θα 
συνεισφέρει στα διασυνοριακά 
προγράμματα και στα προγράμματα για τις 
θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
γειτονίας (ΕΜΓ) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 και του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012. 

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να 
υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να 
καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η 
διακρατική και η διαπεριφερειακή 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες που 
γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς έτσι θα 
επωφεληθούν οι περιοχές των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA θα 
συνεισφέρει στα διασυνοριακά 
προγράμματα και στα προγράμματα για τις 
θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
γειτονίας (ΕΜΓ) σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 και του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012, και τα προγράμματα 
διακρατικής συνεργασίας μπορεί να 
καλύπτουν επίσης περιοχές τρίτων 
χωρών που καλύπτονται από τους εν 
λόγω μηχανισμούς εξωτερικής 
χρηματοδότησης της Ένωσης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι γειτονικές με την Ένωση τρίτες χώρες μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν σε μία από τις 
δύο πτυχές της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, είτε τη διασυνοριακή είτε τη διακρατική. 

Τροπολογία 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την οργάνωση της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων 
εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο 
ΜΠΒ, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
πρέπει να διακοπούν.

(13) Προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την οργάνωση της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων 
εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ, το 
ΕΤΑ και ο ΜΠΒ, ακόμη και σε 
περιπτώσεις στις οποίες τα προγράμματα 
εξωτερικής συνεργασίας δεν μπορούν να 
θεσπιστούν ή πρέπει να διακοπούν.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η αναφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης είναι απαραίτητη για να ληφθεί υπόψη ή να 
εφαρμοστεί ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ της ΕΤΑ και του ΕΤΠΑ για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές όπου ο ΕΜΓ και ο ΜΠΒ δεν ισχύουν.

Τροπολογία 75
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την οργάνωση της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων 
εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο 
ΜΠΒ, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
πρέπει να διακοπούν.

(13) Προς όφελος των περιφερειών της 
Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί 
μηχανισμός για την οργάνωση της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων 
εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο 
ΜΠΒ II, ακόμη και σε περιπτώσεις στις 
οποίες τα προγράμματα εξωτερικής 
συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή 
πρέπει να διακοπούν.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 76
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και εξασφαλίζοντας επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας παράλληλα σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και το δυναμικό για ευελιξία 
μεταξύ των συνιστωσών για τα κράτη 
μέλη και τις εκλεγμένες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και εξασφαλίζοντας 
επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

Or. fr

Τροπολογία 77
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και εξασφαλίζοντας επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και εξασφαλίζοντας επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των νησιωτικών και των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Or. fr
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Τροπολογία 78
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και εξασφαλίζοντας επαρκή 
επίπεδα χρηματοδότησης για τη 
συνεργασία των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι 
που διατίθενται σε καθεμία από τις 
διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, 
διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική 
συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία και εξασφαλίζοντας υψηλό 
επίπεδο συμμετοχής και επαρκή επίπεδα 
χρηματοδότησης για τη συνεργασία 
μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τις δυνατότητες που 
μπορούν να προσφέρουν για σχέσεις με τις γειτονικές τρίτες χώρες και μεταξύ τους, πρέπει να 
εξασφαλισθούν για αυτές επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τις τρεις πτυχές της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας: τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή.

Τροπολογία 79
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής 
για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. 
Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε 
πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού 
των θεματικών στόχων, ώστε να 

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής 
για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση,
επιλέγοντας ωστόσο τουλάχιστον έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
θέτονται στα σημεία (8), (9) και (10) του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[...ΚΚΔ]1. Εντούτοις, η συγκέντρωση στο 



AM\903764EL.doc 31/183 PE490.976v01-00

EL

αξιοποιείται κατά το δυνατόν η 
διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους 
στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση και της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο 
της κάθε πράξης και όχι σε περιορισμό του 
αριθμού των θεματικών στόχων, ώστε να 
αξιοποιείται κατά το δυνατόν η 
διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους 
στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση και της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας. Για να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μιας 
δεδομένης περιοχής, πρέπει να 
ακολουθηθεί προσέγγιση 
διαφοροποιημένη ανάλογα με το 
περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη της 
προσβασιμότητας των υπηρεσιών και στη 
στήριξη της ενεργητικής ένταξης των 
μειονεκτούντων ομάδων, όπως οι Ρόμα 
και τα άτομα με αναπηρία, προωθώντας 
την κοινωνική καινοτομία, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την αξιοπρεπή εργασία.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Τροπολογία 80
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στην 
προώθηση της έρευνας και της 
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οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική 
ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και
επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των 
διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

καινοτομίας, την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων για την προαγωγή της 
οικονομίας της γνώσης, αναπτύσσοντας 
το ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
βοηθώντας στη μετάβαση μεταξύ της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
απασχόλησης, προωθώντας μια πιο 
«πράσινη», ενεργειακά αποδοτικότερη και 
ανταγωνιστικότερη οικονομία, που 
αποσκοπεί σε υψηλά ποσοστά 
αξιοπρεπούς απασχόλησης, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και αναπτύσσοντας τη διοικητική 
και θεσμική ικανότητα. Ωστόσο, ο 
κατάλογος των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων 
θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Or. en

Τροπολογία 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική 
ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και 
επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των 
διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική 
ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και 
επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των 
διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της βελτίωσης της 
ανάπτυξης ή της επέκτασης της 
μεταφορικής και τουριστικής υποδομής,
της συνεργασίας στους τομείς της 
απασχόλησης, της κατάρτισης και της 
κοινωνικής ένταξης σε μια διασυνοριακή 
προοπτική, επιτρέποντας τη συνέχιση, στο 
πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, της 
θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας 
που δεν καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική 
ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και 
επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των 
διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, τα οποία
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική 
ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και 
επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των 
διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας και της 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 
περιφερειών που δεν καλύπτεται από τα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, 
και μέσω της ανάπτυξης και της 
εφαρμογής μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες.

Or. es
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Τροπολογία 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική 
ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και 
επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των 
διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

(17) Για την επίτευξη των στόχων της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης που 
προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, να συνεισφέρει στους 
θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας 
οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την 
έρευνα και την καινοτομία, η οποία να 
προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά 
αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη 
οικονομία, που αποσκοπεί στην ισότητα 
των φύλων, την πρόληψη των διακρίσεων 
και σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης, τα 
οποία συμβάλλουν στην κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, και που αναπτύσσει τη 
διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, ο 
κατάλογος των και επενδυτικών 
προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων 
θεματικών στόχων θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη 
συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας 
στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε 
μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας 
τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας, της θαλάσσιας 
διασυνοριακής συνεργασίας που δεν 
καλύπτεται από τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της 
ανάπτυξης και της εφαρμογής 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.
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Τροπολογία 84
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι 
απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Συνεπώς, χρειάζεται επίσης να καλύπτουν 
τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους στην 
επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών 
μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι 
για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη 
δημιουργία κοινής Γραμματείας και η 
κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση 
δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον, 
λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω 
προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον 
ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, 
με βάση τα ισχύοντα προγράμματα 
INTERACT και ESPON.

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι 
απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Συνεπώς, χρειάζεται επίσης να καλύπτουν 
τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους στην 
επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών 
μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι 
για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη 
δημιουργία κοινής Γραμματείας και η 
κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση 
δημοσιονομικών διορθώσεων. Η ανάπτυξη 
ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
για την υπέρβαση των εμποδίων λόγω 
των διαφορετικών γλωσσικών, 
διοικητικών πτυχών των συμμετεχόντων 
κρατών μελών είναι υψίστης σημασίας. 
Επιπλέον, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα 
των προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω 
προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον 
ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, 
με βάση τα ισχύοντα προγράμματα 
INTERACT και ESPON.

Or. en

Τροπολογία 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Για την ενίσχυση της πολιτικής 
συνοχής της Ένωσης και της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα 
διαρθρωτικά ταμεία της θα πρέπει να 
υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και 
αξιοκρατική προσέγγιση, με σκοπό την 
προώθηση των μακροπρόθεσμων 
συνεργασιών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών εμπλεκόμενων φορέων, 
ιδίως όταν υποστηρίζονται από έναν 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(«ΕΟΕΣ»). Με σκοπό την ενίσχυση αυτής 
της προσέγγισης, θα πρέπει τα 
διασυνοριακά και διακρατικά 
προγράμματα να χαρακτηρίζονται από 
επαρκή γεωγραφική ευελιξία προκειμένου 
να καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη των 
εν λόγω ενισχυμένων συνεργασιών·

Or. es

Τροπολογία 86
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα διαρθρωτικά ταμεία, συνεπή με 
τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θα πρέπει 
να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και 
περιεκτική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. 
Για να ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση, η 
υποστήριξη από το ETΠA στις 
παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να 
συντονιστεί με την υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 

(19) Τα διαρθρωτικά ταμεία, συνεπή με 
τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θα πρέπει 
να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και 
περιεκτική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, 
όπως η έλλειψη στήριξης στις υποδομές, 
η παρακμή των παραδοσιακών μεθόδων 
παραγωγής και η μακρινή απόσταση από 
τις αγορές. Για να ενισχυθεί αυτή η 
προσέγγιση, η υποστήριξη από το ETΠA 
στις παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να 
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Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και 
θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν 
οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής 
συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ), όπου η τοπική ανάπτυξη 
περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

συντονιστεί με την υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και 
θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν 
οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής 
συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ), όπου η τοπική ανάπτυξη 
περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

Or. it

Τροπολογία 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Με βάση την εμπειρία από την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-13, οι 
όροι για την επιλογή των πράξεων θα 
πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 
ενισχυθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
επιλογή μόνο πράγματι κοινών πράξεων. 
Θα πρέπει να οριστεί η έννοια των μόνον 
δικαιούχων, και θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν το 
δικαίωμα να εκτελούν οι ίδιοι πράξεις 
συνεργασίας.

(20) Με βάση την εμπειρία από την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-13, οι 
όροι για την επιλογή των πράξεων θα 
πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 
ενισχυθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
επιλογή μόνο πράγματι κοινών πράξεων. 
Επιπλέον, μια προσαρμοσμένη 
προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το 
ειδικό πλαίσιο συνεργασίας με τις τρίτες 
χώρες. Θα πρέπει να οριστεί η έννοια των 
μόνον δικαιούχων, και θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν το 
δικαίωμα να εκτελούν οι ίδιοι πράξεις 
συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΠ και των γειτονικών τρίτων χωρών, η τήρηση 
όλων των όρων επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 είναι δύσκολη. Είναι 
απαραίτητο οι ΕΑΠ να συνεχίσουν να έχουν, κατ 'εξαίρεση, τη δυνατότητα να πληρούν μόνο 



AM\903764EL.doc 39/183 PE490.976v01-00

EL

δύο από τις τέσσερις προϋποθέσεις.

Τροπολογία 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό 
σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της 
προόδου της εφαρμογής ενός 
προγράμματος, προσαρμοσμένων στον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων 
συνεργασίας, πριν το κράτος μέλος 
καταρτίσει τα προγράμματα συνεργασίας 
του. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από ειδικούς δείκτες για 
κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα.

(23) Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό 
σύνολο καθοδηγητικών δεικτών που 
επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής ενός προγράμματος, 
προσαρμοσμένων στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των προγραμμάτων 
συνεργασίας, πριν το κράτος μέλος 
καταρτίσει τα προγράμματα συνεργασίας 
του. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να 
συμπληρώνονται από ειδικούς δείκτες για 
κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Or. es

Τροπολογία 89
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, 
του υψηλότερου διοικητικού κόστους, 
ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη 
μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών 
για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι 
υψηλότερο από ό,τι στην περίπτωση του 
στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση. Επιπλέον, τα 
προγράμματα συνεργασίας με 
περιορισμένη υποστήριξη από το ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να λάβουν ένα ελάχιστο ποσό, ώστε 

(24) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων 
από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, 
του υψηλότερου διοικητικού κόστους, 
ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη 
μετάφραση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να μειώσουν τον 
διοικητικό φόρτο όσον αφορά την 
εφαρμογή κοινών έργων, και το ανώτατο 
όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα 
πρέπει να είναι υψηλότερο από ό,τι στην 
περίπτωση του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον, 
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να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση 
για δραστηριότητες αποτελεσματικής 
τεχνικής βοήθειας.

τα προγράμματα συνεργασίας με
περιορισμένη υποστήριξη από το ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να λάβουν ένα ελάχιστο ποσό, ώστε 
να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση 
για δραστηριότητες αποτελεσματικής 
τεχνικής βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 90
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη 
γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός 
της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την 
Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
περιφερειών των κρατών μελών που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση 
και υπό όρους, η χορήγηση συνδρομής από 
το ΕΤΠΑ για πράξεις που εκτελούνται 
στην επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτές 
ωφελούν περιφέρειες της Ένωσης.

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη 
γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός 
της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί και να 
διευκολυνθεί, μέσω ειδικών ρυθμίσεων, η 
αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την 
Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
περιφερειών των κρατών μελών που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες, ή που 
βρίσκονται στην ίδια θαλάσσια λεκάνη με 
τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που καλύπτονται από το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ. Συνεπώς, ενδείκνυται να επιτραπεί, 
κατ’ εξαίρεση και υπό όρους, η χορήγηση 
συνδρομής από το ΕΤΠΑ για πράξεις που 
εκτελούνται στην επικράτεια τρίτων 
χωρών όταν αυτές ωφελούν περιφέρειες 
της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενισχυθεί η αναγκαιότητα μίας ειδικής προσέγγισης στο πλαίσιο της συνεργασίας 
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των περιοχών που καλύπτονται από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη 
γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός 
της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την 
Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
περιφερειών των κρατών μελών που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση 
και υπό όρους, η χορήγηση συνδρομής από 
το ΕΤΠΑ για πράξεις που εκτελούνται 
στην επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτές 
ωφελούν περιφέρειες της Ένωσης.

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 
κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη 
γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός 
της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, 
είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί και να 
διευκολυνθεί μέσω ειδικών ρυθμίσεων η 
αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις 
τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την 
Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
περιφερειών των κρατών μελών που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες. Συνεπώς, 
ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση 
και υπό όρους, η χορήγηση συνδρομής από 
το ΕΤΠΑ για πράξεις που εκτελούνται 
στην επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτές 
ωφελούν περιφέρειες της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην ενίσχυση της αναγκαιότητας μιας ειδικής προσέγγισης στο πλαίσιο 
της συνεργασίας των ΕΑΠ.

Τροπολογία 92
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον 
της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή 
να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους 
ενός προγράμματος συνεργασίας που 
καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά 
ο ΕΟΕΣ.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον 
της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή 
σε άλλο νομικό πρόσωπο που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας 
από τις συμμετέχουσες χώρες ή να 
αναθέσουν στον ΕΟΕΣ ή στο εν λόγω 
νομικό πρόσωπο την αρμοδιότητα της 
διαχείρισης του μέρους ενός 
προγράμματος συνεργασίας που καλύπτει 
την επικράτεια την οποία αφορά ο ΕΟΕΣ ή 
μια υπάρχουσα διασυνοριακή δομή (της 
επικράτειας).

Or. pl

Τροπολογία 93
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον 
της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή 
να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους 
ενός προγράμματος συνεργασίας που 
καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά 
ο ΕΟΕΣ.

(28) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις 
εκλεγμένες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
αναθέσουν το καθήκον της διαχειριστικής 
αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή να αναθέσουν σε 
έναν τέτοιον όμιλο την αρμοδιότητα της 
διαχείρισης του μέρους ενός 
προγράμματος συνεργασίας που καλύπτει 
την επικράτεια την οποία αφορά ο ΕΟΕΣ.

Or. fr

Τροπολογία 94
Manfred Weber
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον 
της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή 
να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους 
ενός προγράμματος συνεργασίας που 
καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά 
ο ΕΟΕΣ.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον 
της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή 
να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την 
αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους 
ενός προγράμματος συνεργασίας που 
καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά 
ο ΕΟΕΣ. Θα πρέπει να ελέγχουν αν οι 
στόχοι ενός προγράμματος συνεργασίας 
θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με 
καλύτερο τρόπο με τη θέσπιση ΕΟΕΣ ως 
διαχειριστικής αρχής. Εάν δεν 
προβλέπουν ΕΟΕΣ ως διαχειριστική αρχή 
στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
συνεργασίας, θα πρέπει να παρέχουν 
σύντομη αιτιολογία αυτού στο πλαίσιο 
του προγράμματος συνεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 95
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
συγκροτήσει κοινή Γραμματεία η οποία θα 
παρέχει πληροφορίες σε όσους υποβάλουν 
αίτηση για υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τις 
αιτήσεις σχεδίων και θα επικουρεί τους 
δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεών 
τους.

(29) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
συγκροτήσει κοινή Γραμματεία η οποία θα 
παρέχει πληροφορίες σε όσους υποβάλουν 
αίτηση για υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τις 
αιτήσεις σχεδίων και θα επικουρεί τους 
δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεών
τους. Δεδομένης της καθοριστικής 
σημασίας των εδαφικών συνθηκών, η 
κοινή Γραμματεία πρέπει να είναι σε θέση 
να λειτουργεί με αποκεντρωμένο τρόπο 
μέσω των αντιπροσωπειών των 
συμμετεχουσών χωρών.



PE490.976v01-00 44/183 AM\903764EL.doc

EL

Or. pl

Τροπολογία 96
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής που απαριθμούνται 
στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων 
των διαχειριστικών ελέγχων για την 
εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων σε 
ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε 
προγράμματος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως 
διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ, θα πρέπει 
να εξουσιοδοτείται να διενεργεί τους εν 
λόγω ελέγχους, αφού όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη εκπροσωπούνται στα όργανά 
του. Ακόμη και όταν δεν ορίζεται ένας 
ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη να διενεργεί ελέγχους σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα της 
διαχειριστικής αρχής που απαριθμούνται 
στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων 
των διαχειριστικών ελέγχων για την 
εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων σε 
ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε 
προγράμματος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως 
διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις 
συμμετέχουσες χώρες, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται να διενεργεί τους εν λόγω 
ελέγχους, αφού όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη εκπροσωπούνται στα όργανά 
του. Ακόμη και όταν δεν ορίζεται ένας 
ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτείται από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη να διενεργεί ελέγχους σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.

Or. pl

Τροπολογία 97
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται 
στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί 
την ελεγκτική αρχή του προγράμματος.

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται 
στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών ή ειδικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας μεταξύ των περιοχών 
που καλύπτονται από το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ και των τρίτων χωρών, θα πρέπει 
να μπορούν να επικουρούν την ελεγκτική 
αρχή του προγράμματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο μηχανισμός αυτός να προσαρμοστεί στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
περιοχών που καλύπτονται από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ με τις γειτονικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται 
στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να 
επικουρεί την ελεγκτική αρχή του 
προγράμματος.

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα 
πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση 
όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται 
στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να 
εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα 
ελεγκτών ή ειδικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και τω τρίτων 
χωρών, θα πρέπει να μπορούν να 
επικουρούν την ελεγκτική αρχή του 
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προγράμματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο μηχανισμός αυτός να μπορέσει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της συνεργασίας 
των ΕΑΠ με τις γειτονικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία 99
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας. Οι εν λόγω κανόνες θα 
πρέπει να θεσπιστούν στο σχετικό 
πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη σχετική 
συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της 
Επιτροπής, καθεμίας από τις τρίτες χώρες 
και του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 
έδρα της η διαχειριστική αρχή του 
σχετικού προγράμματος συνεργασίας.

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, ιδίως όταν 
αφορούν σε περιοχές που καλύπτονται 
από το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να θεσπιστούν στο 
σχετικό πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη 
σχετική συμφωνία χρηματοδότησης 
μεταξύ της Επιτροπής, καθεμίας από τις 
τρίτες χώρες και του κράτους μέλους στο 
οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική 
αρχή του σχετικού προγράμματος 
συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη, θα πρέπει να περιλαμβάνεται η διασυνοριακή συνεργασία. Επιπλέον, 
θα πρέπει σαφώς να λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες και οι περιοχές που καλύπτονται από 
το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.
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Τροπολογία 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας. Οι εν λόγω κανόνες θα 
πρέπει να θεσπιστούν στο σχετικό 
πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη σχετική 
συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της 
Επιτροπής, καθεμίας από τις τρίτες χώρες 
και του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 
έδρα της η διαχειριστική αρχή του 
σχετικού προγράμματος συνεργασίας.

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι 
κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, ιδίως όταν 
αφορούν σε εξόχως απόκεντρες περιοχές. 
Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να 
θεσπιστούν στο σχετικό πρόγραμμα 
συνεργασίας και/ή στη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, 
καθεμίας από τις τρίτες χώρες και του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
της η διαχειριστική αρχή του σχετικού 
προγράμματος συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει κανένας λόγος να αποκλειστεί εκ των προτέρων η διασυνοριακή συνεργασία στην 
αιτιολογική σκέψη. Η συμφωνία χρηματοδότησης που αναφέρεται θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τη συνεργασία μεταξύ τρίτων χωρών και των ΕΑΠ.

Τροπολογία 101
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει 

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει 
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τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία σε 
περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη 
διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό την 
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, 
συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση·

τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία σε 
περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη 
διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό την 
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, 
συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση· Σε αυτό το 
πλαίσιο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις νησιωτικές περιοχές.

Or. fr

Τροπολογία 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει 
τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία σε 
περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη 
διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό την 
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, 
συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση·

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει 
τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία και 
την περιφερειακή διασυνοριακή 
συνεργασία σε περιπτώσεις που δεν 
καλύπτεται από τη διασυνοριακή 
συνεργασία, με σκοπό την επίτευξη 
μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, 
συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. es

Τροπολογία 103
Richard Seeber

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

(2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει 
τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία σε 
περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη 
διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό την 
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, 
συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση·

(2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα 
διακρατικά εδάφη, στην οποία 
συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει 
τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία σε 
περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη 
διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό την 
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής 
ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, 
συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την Ένωση· εν προκειμένω, 
πρέπει να επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
εκείνα τα διακρατικά εδάφη που 
αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις σε 
επίπεδο υποδομών, περιβάλλοντος, 
καθώς και δημογραφικές προκλήσεις, 
όπως ισχύει στην περιοχή των Άλπεων –
η συγκρότηση της «μακροπεριφέρειας 
της περιοχής των Άλπεων» θα διευκόλυνε 
σημαντικά την περιφερειακή και 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
παραγόντων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιοχή των Άλπεων έρχεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερες δημογραφικές και φυσικές 
προκλήσεις. Οι μακροπεριφέρειες αποτελούν εύλογο και χρήσιμο μέσο προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι εν λόγω προκλήσεις σε διακρατικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η 
συγκρότηση μιας μακροπεριφέρειας στην περιοχή των Άλπεων θα επέφερε σημαντικά οφέλη για 
τον τοπικό πληθυσμό.

Τροπολογία 104
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων 

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς και εδαφικούς στόχους 
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σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση 
όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διάδοση 
ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά 
τους στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. fr

Τροπολογία 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων 
σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς και εδαφικούς στόχους 
μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση 
όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διάδοση 
ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά 
τους στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

Or. fr

Τροπολογία 106
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων 
σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς και εδαφικούς στόχους 
μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση 
όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διάδοση 
ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά 
τους στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·
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Or. fr

Τροπολογία 107
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων 
σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση·

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με 
τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων 
σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον 
εντοπισμό και τη διάδοση ορθών 
πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους 
στα επιχειρησιακά προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση και τον 
προσδιορισμό σαφών και μετρήσιμων 
στόχων που θα πρέπει να συμβάλουν στην 
επίτευξη των εθνικών στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη·

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη και την 
συμπερίληψη των εδαφικών 
ιδιαιτεροτήτων, μεταξύ των οποίων των 
οποίων μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα·

Or. fr
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Τροπολογία 109
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη·

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη και την 
συμπερίληψη των εδαφικών 
ιδιαιτεροτήτων, μεταξύ των οποίων των 
οποίων μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 110
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη·

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη και την 
συμπερίληψη των εδαφικών 
ιδιαιτεροτήτων, μεταξύ των οποίων των 
οποίων μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga



AM\903764EL.doc 53/183 PE490.976v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη·

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη 
αστική και αγροτική ανάπτυξη και την 
συμπερίληψη των εδαφικών 
ιδιαιτεροτήτων, μεταξύ των οποίων των 
οποίων μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόμων 
προσεγγίσεων σε σχέση με ενέργειες που 
αφορούν την εδαφική συνεργασία και με 
τη χρήση των EΟΕΣ·

γ) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά 
τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη 
διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόμων 
προσεγγίσεων σε σχέση με ενέργειες και 
την εφαρμογή προγραμμάτων που 
αφορούν την εδαφική συνεργασία και με 
τη χρήση των EΟΕΣ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναφέρεται στο ρόλο του προγράμματος INTERACT, που επίσης στοχεύει στην 
αμοιβαία συνεργασία και τη μεταφορά των ορθών πρακτικών μεταξύ των οργανισμών που 
διαχειρίζονται τα προγράμματα.

Τροπολογία 113
Pervenche Berès
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εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(d) την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε 
σχέση με τους στόχους της εδαφικής 
συνοχής και της αρμονικής ανάπτυξης της 
ευρωπαϊκής επικράτειας μέσω μελετών, 
συλλογής στοιχείων και άλλων μέτρων.

δ) την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε 
σχέση με τους στόχους της εδαφικής και 
κοινωνικής συνοχής και της αρμονικής 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής επικράτειας 
μέσω μελετών, συλλογής στοιχείων και 
άλλων μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 114
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την ανάπτυξη στις περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν σε ιδιαίτερο βαθμό 
προβλήματα σε επίπεδο υποδομών και 
δημογραφικά προβλήματα, όπως για 
παράδειγμα οι ορεινές περιοχές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές φυσικές προκλήσεις. Έχουν να αντιμετωπίσουν 
πολυάριθμα προβλήματα, όπως για παράδειγμα αποδημία και οικονομικά μειονεκτήματα. Ως εκ 
τούτου, είναι επιθυμητή μια ειδική αναφορά των εν λόγω περιφερειών.

Τροπολογία 115
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων, με την επιφύλαξη των δυνητικών 
προσαρμογών που χρειάζονται για να 
εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η 
συνέχεια των περιοχών του προγράμματος 
συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Or. fr

Τροπολογία 116
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, εκτός από τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τις νησιωτικές 
περιοχές, για τις οποίες ο περιορισμός 
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η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

αυτός δεν ισχύει, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Or. fr

Τροπολογία 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Η 
απόσταση αυτή δεν θα ισχύει για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές ούτε για τις 
νησιωτικές περιοχές εντός των ορίων της 
θαλάσσιας λεκάνης τους, με στόχο την 
προώθηση της συνεργασίας των κοινών 
στρατηγικών σε μια λειτουργική περιοχή.

Or. es
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Τροπολογία 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Το 
προαναφερόμενο μέγιστο όριο των 150 
χιλιομέτρων δεν ισχύει για τις νησιωτικές 
περιφέρειες εντός των ορίων των 
θαλάσσιων λεκανών τους, προκειμένου να 
προαχθούν οι δράσεις συνεργασίας βάσει 
μιας κοινής στρατηγικής εντός της 
λειτουργικής περιοχής τους.

Or. en

Τροπολογία 119
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
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περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Το 
προαναφερόμενο μέγιστο όριο των 150 
χιλιομέτρων δεν ισχύει για τις νησιωτικές 
περιφέρειες εντός των ορίων των 
θαλάσσιων λεκανών τους, προκειμένου να 
προαχθούν οι δράσεις συνεργασίας βάσει 
μιας κοινής στρατηγικής εντός της 
λειτουργικής περιοχής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 150 χιλιομέτρων είναι άνευ αντικειμένου σε περιφέρειες που είναι αποκομμένες 
λόγω της θάλασσας και έχουν μακρά παράδοση συνεργασίας εντός της θαλάσσιας λεκάνης τους. 
Οι νησιωτικές περιφέρειες θα πρέπει να εξαιρούνται από τον εν λόγω περιορισμό.

Τροπολογία 120
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
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προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Η 
απόσταση αυτή δεν ισχύει για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της μέγιστης απόστασης των 150 χιλιομέτρων οδήγησε στον αποκλεισμό αρκετών 
εξόχως απόκεντρων περιοχών από τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, εις βάρος του 
καθεστώτος της ομάδας τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αυτών των περιοχών να 
βοηθήσουν στην επίτευξη ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ιδίως μέσω της συνεργασίας 
μεταξύ τρίτων και γειτονικών χωρών και λαμβάνοντας υπόψη την προνομιακή τους θέση, όλες 
οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διασυνοριακή πτυχή της 
εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
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χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013. Η 
απόσταση αυτή δεν θα ισχύει για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο των 150 χιλιομέτρων που έχει τεθεί και αποκλείει εξαρχής ορισμένες ΕΑΠ εξαιτίας 
της τοποθεσίας τους δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή στρατηγική υπέρ των ΕΑΠ, η οποία θέτει ως 
έναν από τους τρεις βασικούς άξονες δράσης της την ενίσχυση της περιφερειακής ενσωμάτωσης 
των ΕΑΠ στα αντίστοιχα εδάφη τους, ενώ ένα από τα πεδία με δυνατότητες και υψηλή 
προστιθέμενη αξία των ΕΑΠ αποτελεί η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής τους θέσης, που μπορεί 
να επιφέρει οφέλη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
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προγραμματισμού 2007-2013. προγραμματισμού 2007-2013. Η μέγιστη 
απόσταση των 150 χιλιομέτρων δεν θα 
ισχύει για τις νησιωτικές περιοχές εντός 
των ορίων της θαλάσσιας λεκάνης τους, 
με στόχο την προώθηση δράσεων 
συνεργασίας που βασίζονται σε μια κοινή 
στρατηγική εντός της λειτουργικής τους 
περιοχής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των 150 χιλιομέτρων θα μπορούσε να αποτρέψει το ενδεχόμενο ορισμένες 
νησιωτικές ευρωπαϊκές περιοχές να αδυνατούν να συνεργαστούν με άλλες περιοχές με τις 
οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν μέσω της 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Τροπολογία 123
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, πέραν των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπου το εν 
λόγω κριτήριο γεωγραφικής απόστασης 
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δεν ισχύει.

Or. pt

Τροπολογία 124
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι 
περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης 
μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
χερσαία σύνορα (περιλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπάγονται στα 
προγράμματα για την περίοδο 2007 -
2013 σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) που είναι διαφορετικά από 
εκείνα τα οποία καλύπτονται από 
προγράμματα βάσει των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της 
Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 
συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 
χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των 
δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται 
για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και 
η συνέχεια των περιοχών του 
προγράμματος συνεργασίας οι οποίες 
καθορίστηκαν για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς τη συμμετοχή του υφιστάμενου 20% των π εριφερειών, τα μελλοντικά προγράμματα θα 
στερούνταν έναν σημαντικό εταίρο συνεργασίας για την αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων.
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Τροπολογία 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να 
επεκταθεί στις περιοχές NUTS επιπέδου 2 
ή στο επίπεδο των υφιστάμενων 
διασυνοριακών συνεργασιών, όπως στις 
ευρωπεριφέρειες δεδομένου ότι συμβάλλει 
στην προώθηση της ανάπτυξης των 
ενισχυμένων συνεργασιών μεταξύ ενός 
περιορισμένου αριθμού περιφερειών.

Or. es

Τροπολογία 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέγιστο όριο των 150 χιλιομέτρων δεν 
θα ισχύει για τις νησιωτικές περιοχές 
εντός των ορίων της θαλάσσιας λεκάνης 
τους, με στόχο την προώθηση δράσεων 
συνεργασίας που βασίζονται σε μια κοινή 
στρατηγική εντός της λειτουργικής τους 
περιοχής.

Or. es

Τροπολογία 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη παραμεθόρια
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο ή NUTS 
επιπέδου 2, ιδίως για να λαμβάνονται 
υπόψη οι ευρωπεριφέρειες και το 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των 
διαρθρωτικών τους σχεδίων.

Or. fr

Τροπολογία 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο ή NUTS 
επιπέδου 2, ιδίως για να λαμβάνονται 
υπόψη οι ευρωπεριφέρειες, οι Κοινότητες 
σε θέματα εργασίας και το γεωγραφικό 
πεδίο εφαρμογής των διαρθρωτικών τους 
σχεδίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, τα 
νησιά της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης 
μπορούν να επιλεγούν για τα εν λόγω 
προγράμματα, χωρίς περιορισμό σε 
επίπεδο NUTS ή σε απόσταση.
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Or. fr

Τροπολογία 129
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους για να 
ληφθούν υπόψη οι ευρωπεριφέρειες και οι 
Κοινότητες σε θέματα εργασίας. Εάν τα 
σχέδιά τους είναι διαρθρωτικά για την 
παραμεθόρια περιοχή, θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί κατ’ εξαίρεση ένα 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής NUTS 
επιπέδου 2 σε μια συγκεκριμένη 
διασυνοριακή περιοχή.

Or. fr

Τροπολογία 130
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια 
προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να 
προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή 
περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS 
επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που 
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απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους.

απαριθμούνται στην απόφαση που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και 
αιτιολογούν το αίτημά τους. Για να 
ληφθούν υπόψη οι ευρωπεριφέρειες και οι 
Κοινότητες σε θέματα εργασίας, εάν τα 
σχέδιά τους είναι διαρθρωτικά για την 
παραμεθόρια περιοχή, θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί κατ’ εξαίρεση ένα 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής NUTS 
επιπέδου 2 σε μια συγκεκριμένη 
διασυνοριακή περιοχή.

Or. fr

Τροπολογία 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της 
Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, 
του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου 
καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά 
εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της 
Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, 
του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου 
καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά 
εξόχως απόκεντρων περιοχών. Οι τρίτες 
χώρες που αναφέρονται παραπάνω θα 
πρέπει να συμβάλουν στο(α)
πρόγραμμα(τα) που συμμετέχουν. Η εν 
λόγω συμβολή περιγράφεται στο σχέδιο 
χρηματοδότησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο στ). Για 
τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη που 
γειτνιάζουν με τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, η εν λόγω συμβολή είναι 
προαιρετική και δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους.

Or. fr



AM\903764EL.doc 67/183 PE490.976v01-00

EL

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Όταν η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει τις τρίτες χώρες που αναφέρονται 
(Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν, Ανδόρα, Μονακό και Σαν Μαρίνο), είναι λογικό να 
συνεισφέρουν και να μπορούν να προσδιορίζονται από την αρχή. Η οικονομική κατάσταση των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι πολύ διαφορετική από εκείνη των ευρωπαϊκών τρίτων 
χωρών. Η αδυναμία συμβολής των τρίτων χωρών που γειτνιάζουν με τις ΕΑΠ δεν πρέπει να 
θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή τους.

Τροπολογία 132
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της 
Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, 
του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου 
καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά 
εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 
παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να 
καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της 
Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, 
του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου 
καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών με τις 
οποίες οι περιοχές αυτές έχουν κοινούς 
ιδιαίτερους ιστορικούς και πολιτιστικούς 
δεσμούς.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές διασυνοριακή και διακρατική 
συνεργασία (βλ. άρθρο 3, παράγραφος 4) με τρίτες χώρες ή γειτονικά εδάφη και ιδίως με 
εκείνες τις χώρες με τις οποίες οι εν λόγω περιοχές έχουν κοινούς ιδιαίτερους ιστορικούς και 
πολιτιστικούς δεσμούς.

Τροπολογία 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2.

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάμενες και επικείμενες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
θαλάσσιες λεκάνες, τον κατάλογο των 
προς υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των υφιστάμενων και των 
επικείμενων μακροπεριφερειών και θαλάσσιων λεκανών και των περιοχών που καλύπτονται 
σήμερα, αλλά θα καλύπτονται και μελλοντικά, από διακρατικά προγράμματα, ο καθορισμός των 
διακρατικών περιοχών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες και τις επικείμενες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή στον χωροταξικό 
σχεδιασμό.

Τροπολογία 134
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
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περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2.

περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού, ο προσδιορισμός των 
διακρατικών περιοχών πρέπει να 
βασίζεται στη φυσική και ανθρωπογενή 
γεωγραφία και να ληφθούν υπόψη οι 
μεγάλες θαλάσσιες λεκάνες, οι ποτάμιες 
λεκάνες και οι ορεινοί όγκοι. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2.

Or. fr

Τροπολογία 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2.

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού, ο προσδιορισμός των 
διακρατικών περιοχών πρέπει να 
βασίζεται στη φυσική και ανθρωπογενή 
γεωγραφία και να ληφθούν υπόψη οι 
μεγάλες θαλάσσιες λεκάνες, οι ποτάμιες 
λεκάνες και οι ορεινοί όγκοι. Οι εν λόγω 
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εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία του 
άρθρου 30 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 136
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2.

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή 
θεσπίζει τον κατάλογο των προς 
υποστήριξη διακρατικών περιοχών, 
κατανεμημένων κατά πρόγραμμα 
συνεργασίας και καλύπτοντας τις 
περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια 
της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες 
συνεκτικές περιοχές με βάση τα 
προηγούμενα προγράμματα, με 
εκτελεστικές πράξεις. Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του 
προγραμματισμού, ο προσδιορισμός των 
διακρατικών περιοχών πρέπει να 
βασίζεται στη φυσική και ανθρωπογενή 
γεωγραφία και να ληφθούν υπόψη οι 
μεγάλες θαλάσσιες λεκάνες, οι ποτάμιες 
λεκάνες και οι ορεινοί όγκοι. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
2.

Or. fr

Τροπολογία 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα 
μπορούν να περιλαμβάνουν σε ένα 
μοναδικό πρόγραμμα εδαφικής 
συνεργασίας όλα τα ποσά που έχουν 
διατεθεί από το ΕΤΠΑ στα οποία 
αναφέρονται οι ανωτέρω παράγραφοι, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον 
πόρων του άρθρου 4 παράγραφος 2.

Or. es

Τροπολογία 138
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές θα 
μπορούν να περιλαμβάνουν σε ένα 
μοναδικό πρόγραμμα εδαφικής 
συνεργασίας όλα τα ποσά που έχουν 
διατεθεί από το ΕΤΠΑ στα οποία 
αναφέρονται οι ανωτέρω παράγραφοι, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον 
πόρων του άρθρου 4 παράγραφος 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη όλων των πόρων του ΕΤΠΑ σε ένα μοναδικό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας 
θα καθιστούσε εφικτό έναν πιο ορθολογικό προγραμματισμό στην περίπτωση των ΕΑΠ, όπου 
αμβλύνεται η διαφορά μεταξύ διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς οι τομείς συνεργασίας 
αλληλεπικαλύπτονται, καθιστώντας εφικτή, επίσης, την αξιοποίηση των συνεργειών και την πιο 
αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των πόρων, δεδομένου ότι η αλληλεπικάλυψη 
διαφορετικών δομών διαχείρισης είναι άνευ νοήματος.

Τροπολογία 139
Francesco De Angelis
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά 11 700 000 004 ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

διαγράφεται

a) 73,24 % (δηλ. συνολικά 8 569 000 003 
ευρώ) και τη διασυνοριακή συνεργασία·
β) 20,78 % (δηλ. συνολικά 2 431 000 001 
ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία·
γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700 000 000 
ευρώ) για τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία.

Or. it

Τροπολογία 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά 11 700 000 004 ευρώ) και 

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7 % 
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 και παρατίθενται στο άρθρο 83 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] (δηλ. συνολικά xxx
ευρώ) και κατανέμονται ως εξής:
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κατανέμονται ως εξής:

Or. de

Τροπολογία 141
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά 11 700 000 004 ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο X % 
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 και παρατίθενται στο άρθρο 83 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] (δηλ. συνολικά 
XΧ°ΧXX°XXX°XXX ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά 11 700 000 004 ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται 
στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] 
(δηλ. συνολικά XXX ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:
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Or. es

Τροπολογία 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 73,24 % (δηλ. συνολικά 8 569 000 003
ευρώ) και τη διασυνοριακή συνεργασία·

α) 73,24 % (δηλ. συνολικά xxx ευρώ) και 
τη διασυνοριακή συνεργασία·

Or. de

Τροπολογία 144
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) 73,24 % (δηλ. συνολικά 8 569 000 003
ευρώ) και τη διασυνοριακή συνεργασία·

α) 73,24 % (δηλ. συνολικά X XXX XXX 
XXX ευρώ) για τη διασυνοριακή 
συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 20,78 % (δηλ. συνολικά 2 431 000 001
ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία·

β) 20,78 % (δηλ. συνολικά xxx ευρώ) για 
τη διακρατική συνεργασία·

Or. de
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Τροπολογία 146
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) 20,78 % (δηλ. συνολικά 2 431 000 001
ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία·

(b) 20,78 % (δηλ. συνολικά 
X°ΧXX°XXX°XXX ευρώ) για τη 
διακρατική συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700 000 000
ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία·

γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά xxx ευρώ) για τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία·

Or. de

Τροπολογία 148
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700 000 000
ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά XXX°XXX°XXX
ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

Or. en
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Τροπολογία 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα συνεργασίας στα 
οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 
150 % της συνεισφοράς του ETΠA που 
έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013. 
Επιπλέον, 50 000 000 ευρώ από τη 
συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία διατίθεται για τη συνεργασία 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Όσον 
αφορά τη θεματική συγκέντρωση, το 
άρθρο 5 στοιχείο β) εφαρμόζεται στην 
πρόσθετη αυτή συνδρομή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 150
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα συνεργασίας στα οποία 
συμμετέχουν οι περιοχές με μόνιμα 
φυσικά ή γεωγραφικά προβλήματα 
(ορεινές, νησιωτικές και πολύ 
αραιοκατοικημένες περιοχές) λαμβάνουν 
όχι λιγότερο από το 100 % της 
συνεισφοράς του ETΠA που έλαβαν κατά 
την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, 
30.000.000 ευρώ από τη συνδρομή που 
αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία 
διατίθεται για τη συνεργασία των 
περιοχών με μόνιμα φυσικά ή 
γεωγραφικά προβλήματα (ορεινές, 
νησιωτικές και πολύ αραιοκατοικημένες 
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περιοχές) που θα τις επιτρέπουν να 
ανταλλάσσουν και να εφαρμόζουν ορθές 
πρακτικές για την υλοποίηση των στόχων 
που έχει θέσει η στρατηγική της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Όσον αφορά τη 
θεματική συγκέντρωση, το άρθρο 5 
στοιχείο β) εφαρμόζεται στην πρόσθετη 
αυτή συνδρομή.

Or. fr

Τροπολογία 151
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προγράμματα συνεργασίας στα οποία 
συμμετέχουν οι περιοχές με μόνιμα 
φυσικά ή γεωγραφικά προβλήματα 
(ορεινές, νησιωτικές και πολύ 
αραιοκατοικημένες περιοχές) λαμβάνουν 
όχι λιγότερο από το 100 % της 
συνεισφοράς του ETΠA που έλαβαν κατά 
την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, 
30.000.000 ευρώ από τη συνδρομή που 
αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία 
διατίθεται για τη συνεργασία των 
περιοχών με μόνιμα φυσικά ή 
γεωγραφικά προβλήματα (ορεινές, 
νησιωτικές και πολύ αραιοκατοικημένες 
περιοχές) που θα τις επιτρέπουν να 
ανταλλάσσουν και να εφαρμόζουν ορθές 
πρακτικές για την υλοποίηση των στόχων 
που έχει θέσει η στρατηγική της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Όσον αφορά τη 
θεματική συγκέντρωση, το άρθρο 5 
στοιχείο β) εφαρμόζεται στην πρόσθετη 
αυτή συνδρομή.

Or. fr
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Τροπολογία 152
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα συνεργασίας στα 
οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 
150 % της συνεισφοράς του ETΠA που 
έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013. 
Επιπλέον, 50.000.000 ευρώ από τη 
συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία διατίθεται για τη συνεργασία 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Όσον 
αφορά τη θεματική συγκέντρωση, το 
άρθρο 5 στοιχείο β) εφαρμόζεται στην 
πρόσθετη αυτή συνδρομή.

2. Τα προγράμματα συνεργασίας στα 
οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές λαμβάνουν για την εδαφική 
συνεργασία όχι λιγότερο από το 150 % της 
συνεισφοράς του ETΠA που έλαβαν κατά 
την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, 
50.000.000 ευρώ από τη συνδρομή που 
αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία 
διατίθεται για τη συνεργασία των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών. Όσον αφορά τη 
θεματική συγκέντρωση, το άρθρο 5 
στοιχείο β) εφαρμόζεται στην πρόσθετη 
αυτή συνδρομή.

Or. fr

Τροπολογία 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 
κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την κατανομή κατά 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εδαφική συνεργασία υποσκάπτεται πολλές φορές από τις εθνικές οικονομικές σκοπιμότητες. 
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Τα κράτη μέλη και οι κοινότητες μοιράζονται τα κονδύλια για τα σχέδια που θα υλοποιηθούν 
στα εδάφη τους χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συνεργασία και προστιθέμενη αξία. Τα κονδύλια 
πρέπει να διατίθενται ανά έκαστο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, ώστε να ανταποκρίνονται 
με σύνολο τρόπο στις ανάγκες του χώρου της συνεργασίας.

Τροπολογία 154
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 
κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την κατανομή κατά 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 
κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την κατανομή κατά 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 
κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 157
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 
κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την κατανομή κατά 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 158
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 

Ο πληθυσμός στις περιοχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 
3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το 
κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά 
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κράτος μέλος. κράτος μέλος. Πρόσθετη κατανομή θα 
γίνεται για τα μικρά νησιωτικά κράτη 
μέλη χωρίς μόνιμες σταθερές ζεύξεις με 
την ευρωπαϊκή ήπειρο και τα οποία έχουν 
πληθυσμό μικρότερο από 2 εκατομμύρια 
κατοίκους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη του παρόντος άρθρου θα περιόριζε σημαντικά τη χρηματοδότηση που διατίθεται για 
τα μικρά νησιωτικά κράτη μέλη για τον σκοπό της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας 
λόγω του μικρού πληθυσμού τους.

Τροπολογία 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τον 
στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας μπορεί να μεταφέρει έως και 
15 % των χρηματοδοτικών πόρων της 
πτυχής της διασυνοριακής ή διεθνικής 
συνεργασίας σε άλλη.

Or. en

Τροπολογία 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
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τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το 
οικείο κράτος μέλος.

Or. es

Τροπολογία 161
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται
στα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το 
οικείο κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τη νέα πρόταση της Επιτροπής και σε αντίθεση με την τρέχουσα περίοδο, σε περίπτωση που 
δεν τηρηθεί η προθεσμία για την παρουσίαση των προγραμμάτων, οι πόροι του ΕΤΠΑ που δεν 
έχουν αξιοποιηθεί θα μπορούν να διατεθούν μόνο για εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας. Αυτή η δυνατότητα κρίνεται ασύμβατη με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΕΑΠ 
που θέτει ως στόχο βασικής προτεραιότητας την περιφερειακή ενσωμάτωση αυτών των 
περιοχών στο γεωγραφικό τους περιβάλλον.
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Τροπολογία 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία 
συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή 
από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του 
ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει 
υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως 
τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες 
βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται 
στα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το 
οικείο κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την τρέχουσα περίοδο, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προθεσμία που έχει 
τεθεί για την παρουσίαση των προγραμμάτων από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ, οι πόροι του ΕΤΠΑ 
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα μπορούν να διατεθούν μόνο στα εσωτερικά προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχει το κράτος μέλος. Το γεγονός αυτό κρίνεται 
ασύμβατο με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΕΑΠ που θέτει ως συγκεκριμένο στόχο βασικής 
προτεραιότητας την περιφερειακή ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στο γεωγραφικό τους 
περιβάλλον.

Τροπολογία 163
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θεματικοί στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] έχουν ως εξής:

Οι θεματικοί στόχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ] ισχύουν επίσης για την 
ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, στο 
πλαίσιο της οποίας ισχύουν τα ακόλουθα:
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Or. de

Τροπολογία 164
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας·

α) όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να 
επιλεχθούν για κάθε πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) μπορούν να επιλεγούν όλοι οι θεματικοί 
στόχοι για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. es

Τροπολογία 166
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 

α) έως 6 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
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συνεργασίας· συνεργασίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας είναι να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα 
των παραμεθόριων περιοχών λόγω της περιφερειακής τους θέσης και να επιλυθούν τα 
προβλήματα που προκύπτουν. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί, όσο το δυνατόν, ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων που να υποστηρίζουν και να αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Η ευελιξία επιτρέπει στις περιοχές να επιλέγουν τις καλύτερες 
λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία 167
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως 6 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση και ο καθορισμός των επενδυτικών προτεραιοτήτων πρέπει να είναι 
χαμηλότερα για τις παραμεθόριες περιοχές – τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση των εγγύς 
ανταλλαγών σε ένα μεγαλύτερο αριθμό τομέων – για διακρατικά προγράμματα.

Τροπολογία 168
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως 6 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·
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Or. fr

Τροπολογία 169
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως έξι θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ακριβώς στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας πρέπει, λόγω της πολυμορφίας των 
συμφερόντων και των τοπικών συνθηκών των διαφόρων εταίρων, να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη 
ευελιξία σε σχέση με την επιλογή των θεματικών στόχων.

Τροπολογία 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως 6 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. es

Τροπολογία 171
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως έξι θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη ευελιξία για την επιλογή των στόχων θα βελτιώσει το ενδεχόμενο να επιλέξουν οι 
περιοχές τον βέλτιστο συνδυασμό στόχων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία 172
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως 6 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 173
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) τουλάχιστον το 80% της συνολικής 
κατανομής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
επιχειρησιακού προγράμματος 
κατανέμεται σε έως 5 θεματικούς 
στόχους οι οποίοι επιλέγονται για κάθε 
πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 174
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

α) έως 4 θεματικοί στόχοι με 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 175
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

β) όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να 
επιλεχθούν για κάθε πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

β) μπορούν να επιλεγούν όλοι οι θεματικοί 
στόχοι για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι η θεματική συγκέντρωση που προβλέπεται στο άρθρο 5, σχετικά με τα 
προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας, θα περιορίσει τις δυνατότητες 
συνεργασίας μεταξύ εδαφών, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνεπάγεται 
τη δημιουργία ενός νέου συνόρου πέρα από τα εδαφικά και φυσικά σύνορα.

Τροπολογία 177
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

β) έως 6 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί, όσο το δυνατόν, ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που να 
υποστηρίζουν και να αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της διακρατικής συνεργασίας. 
Εκτός της ευελιξίας, θα δώσει στις περιοχές τη δυνατότητα να επιλέγουν τις καλύτερες λύσεις 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία 178
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας·

β) έως έξι θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η αυξημένη ευελιξία για την επιλογή των στόχων θα βελτιώσει το ενδεχόμενο να επιλέξουν οι 
περιοχές τον βέλτιστο συνδυασμό στόχων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία 179
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας·

β) τουλάχιστον το 80% της συνολικής 
κατανομής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
επιχειρησιακού προγράμματος 
κατανέμεται για έως 6 θεματικούς 
στόχους οι οποίοι επιλέγονται για κάθε 
πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 180
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας, το όριο αυτό μπορεί να 
επεκταθεί σε πέντε, αν το πρόγραμμα έχει 
επιλεγεί κατά προτεραιότητα για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις λεκάνες ή/και 
τους ορεινούς όγκους·

Or. fr
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Τροπολογία 181
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας, το όριο αυτό μπορεί να 
επεκταθεί σε πέντε, αν το πρόγραμμα έχει 
επιλεγεί κατά προτεραιότητα για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις λεκάνες ή/και 
τους ορεινούς όγκους·

Or. fr

Τροπολογία 182
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας·

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας, μάλιστα, αυτός ο 
περιορισμός μπορεί να αυξηθεί σε 5 
θεματικούς στόχους αν το πρόγραμμα 
έχει επιλέξει ως σχετική προτεραιότητα 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις λεκάνες ή/και 
τους ορεινούς όγκους·

Or. fr

Τροπολογία 183
László Surján
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για 
κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας·

β) έως 4 θεματικοί στόχοι με 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα 
διακρατικής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 184
Ivari Padar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να
επιλέγονται για τα προγράμματα 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α).

γ) έως 2 στόχοι μπορούν να επιλέγονται 
για τα προγράμματα διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και των υποδομών 
στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες εντός των 
θεματικών στόχων:

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις επενδύσεις 
στους εξοπλισμούς, τις εγκαταστάσεις , 
τις υποδομές και τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο 
πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες 
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επενδυτικές προτεραιότητες εντός των 
θεματικών στόχων:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να τονιστεί με ρητό τρόπο ότι το ΕΤΠΑ δύναται να στηρίζει 
τις επενδύσεις στις διασυνοριακές υποδομές και όχι μόνο τις επενδύσεις στο διασυνοριακό 
«επιμερισμό» των υποδομών.

Τροπολογία 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο 
πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες εντός των 
θεματικών στόχων:

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
μπορούν επίσης να υποστηρίζουν τον 
διασυνοριακό επιμερισμό του ανθρώπινου 
δυναμικού, των εγκαταστάσεων και των 
υποδομών στο πλαίσιο των διαφόρων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και 
τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες 
εντός των θεματικών στόχων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του καταλόγου των στόχων, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διασαφηνίσουμε ότι 
αυτοί είναι μόνο δυνατότητες δαπάνης στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας και ισχύουν μόνο για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και όχι για 
ολόκληρο το ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 187
James Nicholson, Diane Dodds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο 
πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες εντός των 
θεματικών στόχων:

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
μπορούν επίσης να υποστηρίζουν τον 
διασυνοριακό επιμερισμό του ανθρώπινου 
δυναμικού, των εγκαταστάσεων και των 
υποδομών στο πλαίσιο των διαφόρων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και 
τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες 
εντός των θεματικών στόχων:

Or. en

Τροπολογία 188
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο 
πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες εντός των 
θεματικών στόχων:

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], 
το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό
επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο 
πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων –μεταξύ άλλων και στους 
τομείς του πολιτισμού και του 
τουρισμού–, καθώς και τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες εντός των 
θεματικών στόχων:

Or. de

Τροπολογία 189
Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)·

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, των κοινών 
πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και 
της κοινής κατάρτισης (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
απασχόλησης)·

Or. fr

Τροπολογία 190
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)·

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων, των κοινών πρωτοβουλιών 
τοπικής απασχόλησης με δίκαιες 
συνθήκες, της πληροφόρησης και της 
παροχής συμβουλών σε διακινούμενους 
εργοδότες, εργαζόμενους και ζητούντες 
εργασίας, της διασυνοριακής 
παρακολούθησης της αγοράς εργασίας 
και της ανάπτυξης ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις των 
περιφερειακών και τοπικών αγορών 
εργασίας, των κοινών πρωτοβουλιών 
τοπικής απασχόλησης  κοινές 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτοβουλιών για συστήματα κατάρτισης 
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και εκπαίδευσης και αρωγή στη 
μετάβαση μεταξύ της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της απασχόλησης (εντός 
του θεματικού στόχου της προώθησης της 
απασχόλησης και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

Or. en

Τροπολογία 191
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)·

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για τους σχετικούς πολίτες που 
μετακινούνται καθημερινά από και προς 
τον τόπο εργασίας, των κοινών 
πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και 
της κοινής κατάρτισης (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
απασχόλησης και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις συνθήκες στις γειτονικές χώρες, 
που δεν συνιστούν συνήθη αρμοδιότητα των άλλων συμβουλευτικών αρχών, όπως για 
παράδειγμα οι υπηρεσίες απασχόλησης, δημιουργούν εμπόδια για τη διασυνοριακή 
κινητικότητα. Ο κατάλογος των δεικτών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να 
προσαρμοστεί αντιστοίχως.

Τροπολογία 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)·

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταφορικών υποδομών και της 
διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών 
πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και 
της κοινής κατάρτισης (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
απασχόλησης και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

Or. de

Τροπολογία 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)·

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης, 
της προώθησης της ανάπτυξης του 
τουρισμού και του πολιτισμού μέσω της 
δημιουργίας κοινής διασυνοριακής 
τουριστικής και πολιτιστικής προσφοράς 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)·

Or. es

Τροπολογία 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
της διασυνοριακής κινητικότητας, των 
κοινών πρωτοβουλιών τοπικής 
απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού)·

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών 
αγορών εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών,
συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής 
κινητικότητας και της προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία, , των κοινών 
πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και 
της κοινής κατάρτισης (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
απασχόλησης και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν δράσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
φτώχιας και των ανισοτήτων.

Τροπολογία 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) επενδύσεις σε υποδομές σε τοπικό 
επίπεδο και από κοινού εξοπλισμό καθώς 
και σε άυλες, υποδομές σε πολυεθνικά 
ερευνητικά έργα, προαγωγή δικτύων 
ενεργείας όπως είναι τα ευφυή πλέγματα 
για να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση 
των ενεργειακών πόρων και ούτως να 
προάγεται σημαντικά η οικονομική και 
λειτουργική ανάπτυξη της περιοχής του 
προγράμματος (εντός του θεματικού 
στόχου της ενίσχυσης της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας)·

Or. fr
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Τροπολογία 196
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση i α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) προώθηση της διαχείρισης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
τουρισμού (εντός του θεματικού στόχου 
που προωθεί μια πιο «πράσινη», 
ενεργειακά αποδοτικότερη και 
ανταγωνιστικότερη οικονομία)·

Or. en

Τροπολογία 197
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση i α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α) προώθηση της εισαγωγής ή της 
καλύτερης πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας κοινές διασυνοριακές 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι 
προσβάσιμες από όλους, με τη 
διασφάλιση της συνεργασίας των 
παρόχων υπηρεσιών (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας)·

Or. en

Τροπολογία 198
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i β) προώθηση των θαλάσσιων αρτηριών 
( θαλάσσιες αρτηρίες και θαλάσσια 
ακτοπλοΐα)·

Or. fr

Τροπολογία 199
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση i β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i β) προώθηση της διασυνοριακής 
κινητικότητας με την παροχή καλύτερης 
πρόσβασης στις δημόσιες μεταφορές και 
βελτιώνοντας τις συνδέσεις των 
δημόσιων μεταφορών στα εξωτερικά 
σύνορα, αναπτύσσοντας εναρμονισμένα 
χρονοδιαγράμματα και τελωνειακά 
δασμολόγια καθώς και νέες συνδέσεις 
μεταφορών (εντός του θεματικού στόχου 
της προαγωγής των βιώσιμων 
μεταφορών και της εξάλειψης των 
σημείων συμφόρησης στις υποδομές των 
μεταφορών)·

Or. en

Τροπολογία 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο i γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i γ) αξιοποίηση των περιφερειακών 
διασυνοριακών πολιτισμών·

Or. fr

Τροπολογία 201
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής 
ένταξης, της προώθησης των 
πολιτισμικών ανταλλαγών, την προώθηση 
του πολιτισμού σε διασυνοριακό επίπεδο, 
καθώς και την δημόσια δράση για τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων και την 
ένταξη των μειονοτήτων σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·

Or. fr

Τροπολογία 202
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
ειρηνικής συνύπαρξης των κοινοτήτων 
κατά μήκος των παραμεθόριων περιοχών 
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προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·

καθώς και της κοινωνικής ένταξης σε 
διασυνοριακό επίπεδο (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας)·

Or. en

Τροπολογία 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο· προώθηση της συνεργασίας των 
υγειονομικών υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης για αποτελεσματική αξιοποίηση 
των πόρων στις διασυνοριακές 
περιφέρειες· (εντός του θεματικού στόχου 
της προώθησης της κοινωνικής ένταξης 
και της καταπολέμησης της φτώχειας)·

Or. es

Τροπολογία 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης, 
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της καταπολέμησης της φτώχειας)· ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων ατόμων, και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·

Or. en

Αιτιολόγηση

α προγράμματα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν δράσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
φτώχιας στις αγροτικές περιοχές, της φτώχιας των ευάλωτων ομάδων ατόμων και των 
ανισοτήτων μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών.

Τροπολογία 205
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, καθώς και προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό 
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας)·

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό 
επίπεδο, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας,
καθώς και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων σε διασυνοριακό επίπεδο και
προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε 
διασυνοριακό επίπεδο (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας)·

Or. en

Τροπολογία 206
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
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επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση)·

επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση), καθώς και στους 
τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πολιτισμός και ο τουρισμός αποτελούν στην πράξη σημαντικές θεματικές προτεραιότητες στο 
πλαίσιο ακριβώς της εργασίας στις παραμεθόριες περιοχές. Ο κατάλογος των δεικτών που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να προσαρμοστεί αντιστοίχως.

Τροπολογία 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση)·

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης, μάθησης και 
κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου 
της επένδυσης στις δεξιότητες, την 
εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση)·

Or. fr

Τροπολογία 208
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση)·

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
καθώς και κοινών πρωτοβουλιών για τη 
διασφάλιση ενός σχολικού περιβάλλοντος 
χωρίς αποκλεισμούς και μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(εντός του θεματικού στόχου της 
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επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση)·

Or. en

Τροπολογία 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού 
στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής 
ικανότητας και μιας αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης)·

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της ποικίλης συνεργασίας 
μεταξύ πολιτών και θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης 
υποδομής (εντός του θεματικού στόχου 
της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Or. en

Τροπολογία 210
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – point iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού 
στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής 
ικανότητας και μιας αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης)·

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και των διάφορων μορφών 
συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
υποδομών (εντός του θεματικού στόχου 
της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Or. fr
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Τροπολογία 211
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού 
στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής 
ικανότητας και μιας αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης)·

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και των διάφορων μορφών 
συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
υποδομών (εντός του θεματικού στόχου 
της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Or. fr

Τροπολογία 212
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού 
στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής 
ικανότητας και μιας αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης)·

(iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, καθώς και του ρόλου 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
ενίσχυση του διαλόγου των πολιτών και 
του κοινωνικού διαλόγου, διασφάλιση 
καλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες 
και συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Or. en
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Τροπολογία 213
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού 
στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής 
ικανότητας και μιας αποτελεσματικής 
δημόσιας διοίκησης)·

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής 
συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ 
πολιτών και θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
υποδομών, (εντός του θεματικού στόχου 
της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Or. de

Τροπολογία 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv a) επενδύσεις σε υποδομή για την 
προώθηση της οικονομικής και 
λειτουργικής ανάπτυξης των 
διασυνοριακών περιφερειών

Or. en

Τροπολογία 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, 
ιδίως μεταξύ ΜΜΕ για την ενίσχυση και 
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τη στήριξη της διαρκούς ανάπτυξης των 
εν λόγω επιχειρήσεων μέσα από ενέργειες 
οικονομικής, εμπορικής ή τεχνολογικής 
συνεργασίας, κινητικότητας ή 
ανταλλαγών, της δημιουργίας φυτωρίων 
επιχειρήσεων και της δικτύωσης των 
συνεργατικών μηχανισμών (εντός του 
θεματικού στόχου της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ)·

Or. fr

Τροπολογία 216
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) επενδύσεις σε περιφερειακά, 
διασυνοριακά δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας για τον αποτελεσματικό 
ενεργειακό εφοδιασμό, μεταξύ άλλων και 
στις παραμεθόριες περιοχές.

Or. de

Τροπολογία 217
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) επενδύσεις που προορίζονται για τη 
δημιουργία διασυνοριακών σχέσεων 
μεταφοράς καθώς και τη βελτίωση της 
ποιότητας των εν λόγω σχέσεων, στο 
σημείο που συναντώνται οι παραμεθόριες 
περιοχές αυτών των σχέσεων, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οι 
διασυνοριακές σχέσεις και για τη 
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δημιουργία κοινών διασυνοριακών 
συστημάτων μεταφοράς (ως προς το 
θεματικό στόχο της ενίσχυσης ενός 
βιώσιμου συστήματος μεταφοράς και της 
έκλειψης των φραγμών που υφίστανται 
στις υποδομές των βασικών δικτύων),

Or. fr

Τροπολογία 218
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) επενδύσεις στις υποδομές του τομέα 
υγείας και στις κοινωνικές υποδομές, 
καθώς και στα συστήματα συνεργασίας 
παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
που συνδράμουν στην αποτελεσματική 
αξιοποίηση των πόρων των 
διασυνοριακών περιοχών (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας).

Or. fr

Τροπολογία 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) προώθηση και βελτίωση της 
ποιότητας των μεταφορών και των 
συνδέσεων μεταξύ των διασυνοριακών 
περιφερειών· δημιουργία διασυνοριακών 
συστημάτων δημόσιων μεταφορών (στο 
πλαίσιο του θεματικού στόχου της 
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προώθησης των βιώσιμων μεταφορών 
και του περιορισμού των φραγμών στις 
βασικές υποδομές των δικτύων 
μεταφοράς)·

Or. es

Τροπολογία 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) προώθηση της τοπικής και 
περιφερειακής συνεργασίας και της 
δημόσιας-ιδιωτικής εταιρικής σχέσης με 
τον στόχο της ανάπτυξης του τουρισμού 
για ενίσχυση του τοπικού πολιτισμού και 
των παραδόσεων των κοινοτήτων και 
από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός τομέας της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι σημαντικό να 
προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξή του

Τροπολογία 221
Giommaria Uggias

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) η εκπόνηση και προώθηση 
ενεργειών στον τουριστικό τομέα που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
ενδιαφερόμενων περιοχών·

Or. it
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Τροπολογία 222
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) προώθηση των επενδύσεων για τη 
δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση των 
διασυνοριακών και διακρατικών 
μεταφορών· 

Or. pt

Τροπολογία 223
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) μείωση του χάσματος καινοτομίας 
μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης με 
τη σύνδεση των αναδυόμενων κέντρων 
αριστείας στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες με κορυφαία αντίστοιχα 
κέντρα της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης 
της «κλίμακας αριστείας»·

Or. en

Τροπολογία 224
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) επενδύσεις που προορίζονται για τη 
δημιουργία διασυνοριακών σχέσεων 
μεταφοράς καθώς και τη βελτίωση της 
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ποιότητας των εν λόγω σχέσεων, στο 
σημείο που συναντώνται οι παραμεθόριες 
περιοχές αυτών των σχέσεων, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οι 
διασυνοριακές σχέσεις και για τη 
δημιουργία κοινών διασυνοριακών 
συστημάτων μεταφοράς (ως προς το 
θεματικό στόχο της ενίσχυσης ενός 
βιώσιμου συστήματος μεταφοράς και της 
έκλειψης των φραγμών που υφίστανται 
στις υποδομές των βασικών δικτύων),

Or. fr

Τροπολογία 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv β) στην περίπτωση οποιουδήποτε 
διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της 
Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων και για συμβολή στην 
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής 
σταθερότητας στις εν λόγω περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 226
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv β) επενδύσεις για τη δημιουργία 
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διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων 
και για τη διάρθρωση διασυνοριακών 
συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών·

Or. de

Τροπολογία 227
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv γ) η στήριξη της ανάπτυξης του 
τουρισμού και της ταξιδιωτικής 
κουλτούρας ως σημαντική πηγή 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στις 
παραμεθόριες περιοχές, χάρη σε 
επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές και 
τη δημιουργία τουριστικών και κοινών 
πολιτισμικών διασυνοριακών προσφορών 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
στήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού),

Or. fr

Τροπολογία 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv β) ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(στο πλαίσιο του συνόλου των θεματικών 
στόχων).

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί επίσης να συμμετάσχει, στις θιγόμενες περιοχές, στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες.

Τροπολογία 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv β) ανάπτυξη συστημάτων για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των 
συνόρων (στο πλαίσιο του θεματικού 
στόχου βελτίωσης της χρήσης και της 
ποιότητας της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών 
καθώς και της πρόσβαση σε αυτές)·

Or. es

Τροπολογία 230
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση iv β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv β) συμπερίληψη των αναγκαίων 
υποδομών·

Or. pt

Τροπολογία 231
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv γ) η στήριξη της ανάπτυξης του 
τουρισμού και της ταξιδιωτικής 
κουλτούρας ως σημαντική πηγή 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στις 
παραμεθόριες περιοχές, χάρη σε 
επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές και 
τη δημιουργία τουριστικών και κοινών 
πολιτισμικών διασυνοριακών προσφορών 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της απασχόλησης και της 
στήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού),

Or. fr

Τροπολογία 232
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv γ) επενδύσεις στα συστήματα 
συνεργασίας των υπηρεσιών διάσωσης·

Or. de

Τροπολογία 233
Fiorello Provera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv γ) επενδύσεις στις υποδομές του τομέα 
υγείας και στις κοινωνικές υποδομές, 
καθώς και στα συστήματα συνεργασίας 
παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
που συνδράμουν στην αποτελεσματική 
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αξιοποίηση των πόρων των 
διασυνοριακών περιοχών (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας),

Or. fr

Τροπολογία 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv γ) επενδύσεις στις υποδομές του τομέα 
υγείας και στις κοινωνικές υποδομές, 
καθώς και στα συστήματα συνεργασίας 
παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
(εντός του θεματικού στόχου της 
προώθησης της κοινωνικής ένταξης και 
της καταπολέμησης της φτώχειας),

Or. fr

Τροπολογία 235
Niccolò Rinaldi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv γ) επενδύσεις στις υποδομές του τομέα 
υγείας και στις κοινωνικές υποδομές, 
καθώς και στα συστήματα συνεργασίας 
παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
που συνδράμουν στην αποτελεσματική 
αξιοποίηση των πόρων των 
διασυνοριακών περιοχών (εντός του 
θεματικού στόχου της προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας),
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Or. fr

Τροπολογία 236
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv δ) επενδύσεις στη δημιουργία 
συστημάτων για τη διασυνοριακή 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών·

Or. de

Τροπολογία 237
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv δ) επενδύσεις στη δημιουργία 
συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών 
πέρα από τα εθνικά σύνορα (εντός του 
θεματικού στόχου της βελτίωσης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
της χρήσης και της ποιότητάς τους),

Or. fr

Τροπολογία 238
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο α – σημείο iv δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv δ) επενδύσεις στη δημιουργία 
συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών 
πέρα από τα εθνικά σύνορα (εντός του 
θεματικού στόχου της βελτίωσης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
της χρήσης και της ποιότητάς τους),

Or. fr

Τροπολογία 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 240
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας:
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(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

Or. it

Τροπολογία 241
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διακρατικής και 
διασυνοριακής συνεργασίας: ανάπτυξη 
και εφαρμογή μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και των στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σχέση με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές δεν θα πρέπει να κινείται μόνο στο διακρατικό 
αλλά και το διασυνοριακό άξονα. Μάλιστα, η ανάπτυξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή, κατ’ ελάχιστον, μια πιο αποτελεσματική 
συμπληρωματικότητα μεταξύ ενός διακρατικού προγράμματος και πολλών διασυνοριακών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 242
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 

β) στο πλαίσιο της διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και 
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μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

εφαρμογή μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και των στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους.

Or. fr

Τροπολογία 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και 
εφαρμογή μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και των στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους.

Or. fr

Τροπολογία 244
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διασυνοριακής και 
διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και 
εφαρμογή μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και των στρατηγικών για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους.



AM\903764EL.doc 121/183 PE490.976v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(στο πλαίσιο του συνόλου των θεματικών 
στόχων).

Or. fr

Τροπολογία 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή:
μακροπεριφερειακών στρατηγικών·
διασυνοριακών περιφερειακών 
στρατηγικών όπως οι ευρωπεριφέρειες, 
όταν δεν καλύπτονται από διασυνοριακά 
προγράμματα και θαλάσσιες στρατηγικές 
(εντός του θεματικού στόχου της 
βελτίωσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποδοτικής δημόσιας διοίκησης)·

Or. es
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Τροπολογία 247
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας:

i) ανάπτυξη και εφαρμογή διακρατικών 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων:
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

ii) Ανάπτυξη και εφαρμογή 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση 
διακρατικών προκλήσεων που αφορούν 
την Ευρώπη, όπως: δημογραφία, μείωση 
της φτώχιας ή κοινωνική ένταξη των 
Ρομά.

Or. en

Τροπολογία 248
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
και δράσεων για την εδαφική συνοχή των 
διακρατικών περιοχών (εντός του 
θεματικού στόχου της ενίσχυσης της 
θεσμικής ικανότητας των διακρατικών 
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δομών συνεργασίας και μιας 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)

Or. pl

Τροπολογία 249
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διακρατικής 
συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας, μιας 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και 
των στοχευμένων παρεμβάσεων στον 
τομέα του τουρισμού).

Or. it

Τροπολογία 250
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ανάπτυξη και εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Or. it
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Τροπολογία 251
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) η ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
δημογραφικής αλλαγής και της ενεργής 
μετακίνησης των πληθυσμών σε διάφορα 
κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα 
(εντός του θεματικού στόχου της 
ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και 
μιας αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης)·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η σημασία της αντιμετώπισης, από τις δημόσιες διοικήσεις, των ζητημάτων που συνδέονται με 
τη δημογραφική αλλαγή σε χώρες με διαφορετική δημογραφική σύνθεση, συνδέεται άμεσα με 
την υπέρβαση των εμποδίων λόγω ανταγωνισμού από τις ευρωπαϊκές περιοχές.

Τροπολογία 252
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) η προώθηση των πολιτικών βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας μέσω της λήψης 
καινοτόμων, επαληθεύσιμων και 
μεταβιβάσιμων μέτρων (εντός του 
θεματικού στόχου προώθησης των 
συστημάτων μεταφοράς βιώσιμης 
ανάπτυξης και της εξάλειψης των 
προβλημάτων συμφόρησης στις κύριες 
υποδομές του δικτύου)·
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία προσφέρεται για την κεφαλαιοποίηση των εμπειριών που επιτυγχάνονται και 
μέσω άλλων οργάνων, αξιοποιώντας τις σε μια διάσταση του δικτύου. Οι πολιτικές αστικής 
κινητοποίησης αποτελούν κεντρική θεματική της εδαφικής συνεργασίας στη διεθνική της 
διάσταση.

Τροπολογία 253
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) η προώθηση και βελτίωση της 
διαδεδομένης χρησιμοποίησης των ΤΠΕ 
στο πλαίσιο των αγροτικών, παράκτιων 
και περιφερειακών κοινοτήτων (εντός του 
θεματικού στόχου βελτίωσης της 
πρόσβασης στις τεχνολογίες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς 
και στη χρήση και την ποιότητα αυτών).

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές περιοχές και ορισμένες περιοχές που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν μπορούν 
να λάβουν καθοριστική ώθηση από την αυξημένη χρήση των ΤΠΕ, η οποία μπορεί να 
επιτευχθεί όχι μόνο μέσω μιας καλύτερης υποδομής, αλλά και μέσω πολιτιστικών και 
οργανωτικών παραγόντων που δύνανται να εφαρμοστούν σε πράξεις εδαφικών συνεργασιών.

Τροπολογία 254
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, 
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ιδίως ΜΜΕ, και των οργανισμών που 
εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις για την 
ενίσχυση και τη στήριξη των ενεργειών 
οικονομικής, εμπορικής ή τεχνολογικής 
συνεργασίας μέσω της κινητικότητας ή 
των ανταλλαγών για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ.° [...]/2012 
[κανονισμός του ΕΤΠΑ]

Or. fr

Τροπολογία 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση οποιουδήποτε 
διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της 
Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και 
των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης, 
το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας στις 
εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων.

Τροπολογία 256
James Nicholson, Diane Dodds
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση οποιουδήποτε 
διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της 
Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης 
στην προώθηση της κοινωνικής και 
οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω 
περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την 
προώθηση της συνοχής μεταξύ των 
κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 257
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Κάθε άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
ταμείο, αντιστοιχεί σε έναν θεματικό στόχο 
και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικούς στόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 6 του παρόντος κανονισμού.

1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Κάθε άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
ταμείο, αντιστοιχεί σε έναν θεματικό στόχο 
και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικούς στόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 
5 και 6 του παρόντος κανονισμού. Ένας 
άξονας προτεραιότητας μπορεί, όταν 
αυτό είναι αναγκαίο, να περιλαμβάνει μία 
ή περισσότερες συμπληρωματικές
επενδυτικές προτεραιότητες σε 
διαφορετικούς θεματικούς στόχους, για 
την επίτευξη ενισχυμένης 
αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας στο πλαίσιο μιας 
θεματικά συνεκτικής, ολοκληρωμένης 
προσέγγισης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Μέσω του συνδυασμού διαφορετικών επενδυτικών προτεραιοτήτων μπορούν να αποφευχθούν 
ομοιότητες και επικαλύψεις μεταξύ των θεματικών στόχων, ενισχύοντας έτσι σαφώς τη 
θεματική εστίαση χωρίς ταυτόχρονο περιορισμό των θεματικών δυνατοτήτων συνεργασίας. 
Επιπλέον, θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να συνυπολογισθούν με δεόντως αποτελεσματικό 
τρόπο σχετικά με το πρόγραμμα χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τους κοινούς και ειδικούς δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων, κατά 
περίπτωση με μια αρχική τιμή και μια 
ποσοτικά προσδιορισμένη τιμή στόχου, 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων·

ii) τους κοινούς και ειδικούς δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων, κατά 
περίπτωση με μια αρχική τιμή και μια 
ποσοτικά προσδιορισμένη τιμή στόχου, 
σύμφωνα με το άρθρο 15.

Or. fr

Τροπολογία 259
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο β – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) εντοπισμός δομικών έργων 
προτεραιότητας, τα οποία εντοπίζονται 
κυρίως στο πλαίσιο των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις θαλάσσιες 
λεκάνες ή τους ορεινούς όγκους.

Or. fr
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Τροπολογία 260
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο β – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) εντοπισμός δομικών έργων 
προτεραιότητας, τα οποία εντοπίζονται 
κυρίως στο πλαίσιο των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις θαλάσσιες 
λεκάνες ή τους ορεινούς όγκους.

Or. fr

Τροπολογία 261
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο β – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) εντοπισμός δομικών έργων 
προτεραιότητας, τα οποία εντοπίζονται 
κυρίως στο πλαίσιο των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις θαλάσσιες 
λεκάνες ή τους ορεινούς όγκους.

Or. fr

Τροπολογία 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη 
συνεργασία των ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του 
ΕΤΘΑ και των υπόλοιπων εθνικών και 
ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)·

i) οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη 
συνεργασία των ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του 
ΕΤΘΑ, της διευκόλυνσης «Connecting 
Europe» και των υπόλοιπων εθνικών και 
ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)·

Or. de

Τροπολογία 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

ii) μια σχεδιασμένη ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη των 
αστικών, αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, καθώς και των περιοχών με 
ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδίως 
δε τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα 
άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

Or. en

Τροπολογία 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών, 
ορεινών και παράκτιων περιοχών, καθώς 
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περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

και των περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

Or. fr

Τροπολογία 265
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά (όροι και νησιά), ιδίως δε 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα 
28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ]·

Or. fr

Τροπολογία 266
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά (όροι και νησιά), ιδίως δε 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα 
28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ]·
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Or. fr

Τροπολογία 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών και περιαστικών, 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς 
και των περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

Or. es

Τροπολογία 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, όπως αυτές που 
πλήττονται από γεωγραφικά, 
δημογραφικά και φυσικά προβλήματα, 
ιδίως δε τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα 
άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

Or. en
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Τροπολογία 269
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και των 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, όπως όσες μειονεκτούν 
λόγω φυσικών, γεωγραφικών ή 
δημογραφικών χαρακτηριστικών, ιδίως δε 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα 
28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΚΚΔ]·

Or. fr

Τροπολογία 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) κατά περίπτωση, ο κατάλογος των 
δήμων στους οποίους θα εφαρμοστούν 
προγράμματα βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης· η ενδεικτική ετήσια κατανομή 
της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τα εν λόγω 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των 
πόρων τους οποίους οι δήμοι 
εξουσιοδοτούνται να διαχειριστούν βάσει 
του άρθρου 7 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΕΤΠΑ]·

iii) κατά περίπτωση, ο ενδεικτικός
κατάλογος των δήμων και των 
λειτουργικών εδαφών στα οποία θα 
εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης· η ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τα εν λόγω προγράμματα, 
συμπεριλαμβανομένων των πόρων τους 
οποίους οι δήμοι εξουσιοδοτούνται να 
διαχειριστούν βάσει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [ΕΤΠΑ]·

Or. es
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Τροπολογία 271
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ο προσδιορισμός των περιοχών στις
οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

iv) ο προσδιορισμός των περιοχών στις 
οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, 
ιδίως των περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά (όροι και νησιά)·

Or. fr

Τροπολογία 272
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ο προσδιορισμός των περιοχών στις 
οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

iv) ο προσδιορισμός των περιοχών στις 
οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με 
την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, 
ιδίως των περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά (όροι και νησιά)·

Or. fr

Τροπολογία 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

v) για τα σχετικά προγράμματα, η 
συνεισφορά των σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

Or. fr

Τροπολογία 275
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

v) η συνεισφορά των σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους·

Or. fr

Τροπολογία 276
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο v
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

v) η συνεισφορά των σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους·

Or. fr

Τροπολογία 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

v) η συνεισφορά των σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους·

Or. fr

Τροπολογία 278
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

v) η συνεισφορά των σχεδιασμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες ή τους ορεινούς 
όγκους·

Or. fr
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Τροπολογία 279
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των 
σχεδιασμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες και 
των δράσεων για την εδαφική συνοχή 
των διακρατικών περιοχών·

Or. pl

Τροπολογία 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v a) κατά περίπτωση, μια στρατηγική 
διασυνοριακών υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο γ – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v α) δομικά έργα προτεραιότητας τα 
οποία εντοπίζονται ιδίως στο πλαίσιο των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
των στρατηγικών για τις θαλάσσιες 
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λεκάνες.

Or. fr

Τροπολογία 282
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) η σχεδιασμένη χρήση της τεχνικής 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργειών για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών και των 
δικαιούχων με τις σχετικές πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) για τον οικείο άξονα 
προτεραιότητας·

i) η σχεδιασμένη χρήση της τεχνικής 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργειών για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών, των 
δικαιούχων, των κοινωνικών εταίρων και 
των μη κρατικών οργανώσεων καθώς και 
των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με τις 
σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β) για τον 
οικείο άξονα προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 283
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη 
μείωσής της, συνοδευόμενες από τους 
σχετικούς στόχους·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη 
μείωσής της, συνοδευόμενες από τους 
σχετικούς στόχους·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 285
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη 
μείωσής της, συνοδευόμενες από τους 
σχετικούς στόχους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 286
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη 
μείωσής της, συνοδευόμενες από τους 

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και τις 
διαχειριστικές αρχές, καθώς και οι 
ενέργειες για τη μείωση της διοικητικής 
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σχετικούς στόχους· επιβάρυνσης, συνοδευόμενες από τους 
σχετικούς στόχους·

Or. de

Τροπολογία 287
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη μείωσής 
της, συνοδευόμενες από τους σχετικούς 
στόχους·

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
και οι ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για 
την επίτευξη μείωσής της για τους 
δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές, 
συνοδευόμενες από τους σχετικούς 
στόχους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης θα πρέπει να ωφελεί καταρχάς τους δικαιούχους, αλλά 
και τις διαχειριστικές αρχές.

Τροπολογία 288
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης
για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που 
έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη 
μείωσής της, συνοδευόμενες από τους 
σχετικούς στόχους·

διαγράφεται

Or. fr
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<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Η αποτίμηση των διοικητικών εξόδων σε επίπεδο προγραμματισμού θα αποτελούσε πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο που θα επιβάρυνε σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία.

Τροπολογία 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) η σχεδιασμένη χρήση και σύνδεση 
της διευκόλυνσης «Connecting Europe», 
του ΕΤΠΑ και των προγραμμάτων και 
χρηματοδοτήσεων του ΔΕΔ-Μ·

Or. de

Τροπολογία 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο στ– σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το πρόγραμμα συνεργασίας και για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται 
ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ και η εθνική 
συμμετοχή. Στις περιπτώσεις στις οποίες η 
εθνική συγχρηματοδότηση αποτελείται 
από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, στον πίνακα 
εμφαίνεται η ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και των ιδιωτικών 
συνιστωσών. Επίσης, εμφαίνεται, για 
σκοπούς πληροφόρησης, η προβλεπόμενη 
συμμετοχή της ΕΤΕπ·

ii) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το πρόγραμμα συνεργασίας, το ποσό 
των συνολικών πιστώσεων που 
προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ 
και η εθνική συμμετοχή. Ο πίνακας δείχνει 
την ενδεικτική κατανομή μεταξύ των 
αξόνων προτεραιότητας. Στις περιπτώσεις 
στις οποίες η εθνική συγχρηματοδότηση 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, στον πίνακα 
εμφαίνεται η ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και των ιδιωτικών 
συνιστωσών. Προς ενημέρωση, 
αναφέρεται η ενδεχόμενη εισφορά των 
τρίτων χωρών που συμμετέχουν στο 
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πρόγραμμα, καθώς και η προβλεπόμενη 
συμμετοχή της ΕΤΕπ·

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Θα πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη προσαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος στις 
μακροοικονομικές μεταβολές χωρίς να απαιτείται η πλήρης αναθεώρηση του προγράμματος για 
κάθε μεταβίβαση πόρων που συντελείται μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας. Επιπλέον, είναι 
εύλογη η απαίτηση από τις τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δείξουν με ρητό 
τρόπο την οικονομική συμβολή τους προκειμένου να σχηματιστεί μια γενική εικόνα περί των
διαθέσιμων χρηματοδοτικών ποσών.

Τροπολογία 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προσδιορισμό του φορέα διαπίστευσης, 
της διαχειριστικής αρχής και της 
ελεγκτικής αρχής·

i) προσδιορισμό της διαχειριστικής αρχής 
και της ελεγκτικής αρχής·

Or. es

Τροπολογία 292
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προσδιορισμό του φορέα διαπίστευσης, 
της διαχειριστικής αρχής και της 
ελεγκτικής αρχής·

i) προσδιορισμό του φορέα διαπίστευσης, 
της διαχειριστικής αρχής και της 
ελεγκτικής αρχής· εάν δεν προβλέπεται 
ΕΟΕΣ ως διαχειριστική αρχή, το
αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να 
συνοδεύεται από σύντομη αιτιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 21·
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Or. de

Τροπολογία 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο ζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) προσδιορισμό του [φορέα διαπίστευσης], 
της διαχειριστικής αρχής και της 
ελεγκτικής αρχής·

i) τα στοιχεία της αρχής διαπίστευσης, της 
διαχειριστικής αρχής, της ελεγκτικής 
αρχής και, κατά περίπτωση, της αρχής 
πιστοποίησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την πιθανή ελαστικότητα όσον αφορά τον ορισμό μιας αρχής πιστοποίησης (άρθρο 
22). Η αρχή πιστοποίησης δύναται να συμβάλει στη χρηστή διοίκηση παρέχοντας 
εμπειρογνωμοσύνη και βοήθεια. Η προσπάθεια εξάλειψής της από τομείς όπου μπορεί να είναι 
αποτελεσματική δεν συνάδει με το πνεύμα της μεγαλύτερης απλούστευσης.

Τροπολογία 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας, η 
αποτελεσματικότητα των πόρων, ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς η πρόληψη 
αλλά και η διαχείριση των κινδύνων στην 
επιλογή των πράξεων·

i) κατά περίπτωση, περιγραφή ειδικών 
ενεργειών ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, η 
αποτελεσματικότητα των πόρων, ο 
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, καθώς η πρόληψη 
αλλά και η διαχείριση των κινδύνων στην 
επιλογή των πράξεων·

Or. en
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Τροπολογία 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να 
προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών και να 
εμποδιστεί οποιαδήποτε διάκριση λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, του 
σχεδιασμό και της εφαρμογής του 
προγράμματος συνεργασίας, ιδίως σε 
σχέση με την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, λαμβανομένων υπόψη 
των αναγκών των διαφόρων ομάδων-
στόχων που διατρέχουν κίνδυνο τέτοιων 
διακρίσεων, και ιδιαίτερα των απαιτήσεων 
εξασφάλισης της προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρία·

ii) κατά περίπτωση, περιγραφή των ειδικών 
δράσεων για την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και την πρόληψη κάθε 
διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης, του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής του προγράμματος 
συνεργασίας, και ιδίως σε σχέση με την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
διαφόρων στοχευόμενων ομάδων που 
διατρέχουν κίνδυνο παρόμοιων 
διακρίσεων, και ιδίως τις απαιτήσεις για 
την εξασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, των 
ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της 
ενσωμάτωσης του ζητήματος της ισότητας 
των φύλων σε επίπεδο προγράμματος και 
πράξεων.

iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, των 
ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της 
ενσωμάτωσης του ζητήματος της ισότητας 
των φύλων σε όλα τα στάδια σε επίπεδο 
προγράμματος και πράξεων, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, 
της εφαρμογής, της παρακολούθησης και 
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της αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, των 
ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της 
ενσωμάτωσης του ζητήματος της ισότητας 
των φύλων σε επίπεδο προγράμματος και 
πράξεων.

iii) κατά περίπτωση, περιγραφή της 
συμβολής του στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και, 
κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων για την 
εξασφάλιση της ενσωμάτωσης του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) περιγραφή των μέτρων για τη 
βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των 
εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα 
μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) 
και iii) μαζί με την πρόταση 
προγράμματος συνεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των 
εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα 
μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) 
και iii) μαζί με την πρόταση 
προγράμματος συνεργασίας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία εφαρμογής, μια τέτοια απαίτηση είναι δυσανάλογη 
ως προς την περίπτωση του ΕΕΣ, ενώ ενδέχεται να καθυστερήσει την υλοποίηση του 
προγραμματισμού.

Τροπολογία 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
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με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας.

με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας και, στην 
περίπτωση αυτή, τη δέσμευση 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς των τρίτων 
χωρών ή εδαφών.

Or. es

Τροπολογία 302
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας.

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας και, στην 
περίπτωση αυτή, τη δέσμευση 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς των τρίτων 
χωρών ή εδαφών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι γειτονικές περιοχές των ΕΑΠ, στην πλειοψηφία τους, λαμβάνουν κεφάλαια από το ΕΤΑ 
χωρίς να προσφέρουν πρόσθετα κεφάλαια στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.  Οι ΕΑΠ είναι 
συνεπώς υποχρεωμένες να συνεργάζονται με τρίτες χώρες, σε περιορισμένο βαθμό ωστόσο, 
δεδομένου ότι οι τρίτες χώρες δεν λαμβάνουν πρόσθετα κεφάλαια και δεν έχουν οικονομικά 
κίνητρα. Δεν κρίνεται σκόπιμο να απαιτείται η επιβεβαίωση της συμφωνίας των εν λόγω τρίτων 
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χωρών, γεγονός που θα καθιστούσε ακόμη πιο περίπλοκη την εφαρμογή και τη διαχείριση των 
προγραμμάτων αυτών.

Τροπολογία 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα 
εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών να 
παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή του 
προγράμματος συνεργασίας.

5. Τα κράτη μέλη, αφού αποδεχθούν την 
πρόσκληση να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα συνεργασίας, και οι τρίτες 
χώρες ή τα εδάφη που συμμετέχουν 
επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους 
με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 
συνεργασίας πριν από την υποβολή του 
στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών και, εφόσον 
είναι δυνατό, των τρίτων χωρών και των 
εδαφών, να παράσχουν τη 
συγχρηματοδότηση που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του προγράμματος 
συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τα 
προγράμματα συνεργασίας σύμφωνα με 
υπόδειγμα που εκδίδει η Επιτροπή.

6. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, αφού 
αποδεχθούν την πρόσκληση να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα 
συνεργασίας, οι τρίτες χώρες και τα 
εδάφη σχεδιάζουν τα προγράμματα 
συνεργασίας σύμφωνα με υπόδειγμα που 
εκδίδει η Επιτροπή. Κατά παρέκκλιση της 
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παραγράφου 5, σε περίπτωση κατά την 
οποία στα προγράμματα συνεργασίας 
συμμετέχουν ακριτικές περιοχές και 
τρίτες χώρες, το οικείο κράτος μέλος θα 
πρέπει να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις 
τρίτες χώρες πριν από την υποβολή των 
προγραμμάτων στην Επιτροπή. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η συμφωνία επί του 
περιεχομένου των προγραμμάτων 
συνεργασίας και των πιθανών 
συνεισφορών των τρίτων χωρών μπορεί 
να αποτυπωθεί στα πρακτικά των 
συνεδριάσεων διαβούλευσης με τις 
εγκεκριμένες τρίτες χώρες ή να 
εκφραστεί μέσω σύσκεψης των 
περιφερειακών οργανώσεων συνεργασίας.

Or. fr

<TitreJust>Αιτιολόγηση</TitreJust>

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία των προγραμμάτων 
συνεργασίας των ακριτικών περιοχών (εκ των οποίων οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες είναι σε 
γενικές γραμμές χώρες ΑΚΕ), θα πρέπει να γίνει ελαστικότερη η υποχρέωση σύμφωνα με την 
οποία ένα πρόγραμμα συνεργασίας μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή μόνο εφόσον ληφθεί 
γραπτή συμφωνία των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχετικά με το 
περιεχόμενό του. Αυτή η υποχρέωση μπορεί ακόμα να οδηγήσει σε αδιέξοδο λόγω 
επανειλημμένων γεωπολιτικών διενέξεων που δεν σχετίζονται με τους στόχους της εδαφικής 
συνεργασίας.

Τροπολογία 305
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα κοινό σχέδιο δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
εφαρμόζεται υπό την ευθύνη ενός EΟΕΣ 
ως δικαιούχου, το προσωπικό της κοινής 
γραμματείας του προγράμματος 
συνεργασίας και τα μέλη της συνέλευσης 
του EΟΕΣ μπορεί να γίνουν μέλη της 

Όταν ένα κοινό σχέδιο δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
εφαρμόζεται υπό την ευθύνη ενός EΟΕΣ 
ως δικαιούχου ή άλλου νομικού προσώπου 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες 
χώρες, το προσωπικό της κοινής 
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διευθύνουσας επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Τα 
μέλη της συνέλευσης του EΟΕΣ δεν 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 
μελών της διευθύνουσας επιτροπής.

γραμματείας του προγράμματος 
συνεργασίας και τα μέλη της συνέλευσης 
του EΟΕΣ μπορεί να γίνουν μέλη της 
διευθύνουσας επιτροπής που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Τα 
μέλη της συνέλευσης του EΟΕΣ δεν 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 
μελών της διευθύνουσας επιτροπής.

Or. pl

Τροπολογία 306
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων βάσει του άρθρου 28 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο 
ότι η ομάδα τοπικής ανάπτυξης 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους 
τουλάχιστον δύο χωρών, μία από τις οποίες 
είναι κράτος μέλος.

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων βάσει του άρθρου 28 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο 
ότι η ομάδα τοπικής ανάπτυξης 
απαρτίζεται από τοπικούς αντιπροσώπους 
τουλάχιστον δύο χωρών, μία από τις οποίες 
είναι κράτος μέλος.

Or. it

Τροπολογία 307
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο 
ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που 

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο 
ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που 
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αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
είναι ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες 
χώρες, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δημόσιες αρχές τουλάχιστον δύο 
συμμετεχουσών χωρών.

αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
είναι ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες 
χώρες.

Or. pl

Τροπολογία 308
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο 
ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
είναι ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες 
χώρες, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δημόσιες αρχές τουλάχιστον δύο 
συμμετεχουσών χωρών.

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο 
ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] 
μπορεί να είναι ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες 
χώρες, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δημόσιες αρχές τουλάχιστον δύο 
συμμετεχουσών χωρών.

Or. en

Τροπολογία 309
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις βάσει των προγραμμάτων 
συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή 

1. Οι πράξεις βάσει των προγραμμάτων 
συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή 
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παρακολούθησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ].

παρακολούθησης μνεία της οποίας γίνεται 
στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2012 [ΚΚΔ], ή από λογοδοτούσα 
διευθύνουσα επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα θέσπισης διευθύνουσας επιτροπής θα πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη, 
καθώς μόνον αυτός ο τρόπος μπορεί να διασφαλίσει τη συζήτηση των περιφερειακών 
στρατηγικών θεμάτων και έργων σε μορφή που διευκολύνει την επεξεργασία τους.

Τροπολογία 310
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής και της διακρατικής 
συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από 
τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, 
ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι 
από κράτος μέλος. Μια πράξη μπορεί να 
εκτελείται σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο 
ότι είναι προς όφελος της περιοχής του 
προγράμματος.

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής και της διακρατικής 
συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από 
τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες. 
Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία 
μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς 
όφελος της περιοχής του προγράμματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να δίδεται στις περιφερειακές και τοπικές εκλεγμένες αρχές η 
δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς την άμεση εμπλοκή κάποιου κράτους μέλους.

Τροπολογία 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν 
ισχύουν για τις δράσεις στο πλαίσιο 
οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6.

Or. en

Τροπολογία 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής και της διακρατικής 
συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από 
τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, 
ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι 
από κράτος μέλος. Μια πράξη μπορεί να 
εκτελείται σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο 
ότι είναι προς όφελος της περιοχής του 
προγράμματος.

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής και της διακρατικής 
συνεργασίας και των επιπλέον πόρων του 
άρθρου 4 παράγραφος 2, συμμετέχουν 
δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο 
συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον 
από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. 
Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία 
μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς 
όφελος της περιοχής του προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 313
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής και της διακρατικής 
συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από 
τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, 
ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι 
από κράτος μέλος. Μια πράξη μπορεί να 
εκτελείται σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο 
ότι είναι προς όφελος της περιοχής του 
προγράμματος.

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής και της διακρατικής 
συνεργασίας και των επιπλέον πόρων του 
άρθρου 4 παράγραφος 2, συμμετέχουν 
δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο 
συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον 
από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. 
Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία 
μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς 
όφελος της περιοχής του προγράμματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι θεματικοί στόχοι και οι όροι εφαρμογής των διαφορετικών στόχων συνεργασίας θα πρέπει 
να εναρμονιστούν. Κατά τον καθορισμό ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση θα φέρει τη θεματική 
συγκέντρωση της διακρατικής συνεργασίας, δεν έγινε εκτενής αναφορά στην εξομοίωση όσον 
αφορά τις απαιτήσεις για την επιλογή των πράξεων η οποία επιτυγχάνεται με την προτεινόμενη 
τροποποίηση.

Τροπολογία 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν 
ισχύουν για τις δράσεις στο πλαίσιο 
οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας των διασυνοριακών προγραμμάτων για την ειρήνη και τη συμφιλίωση 
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στην περιοχή και της θετικής συμβολής που μπορεί να έχει η ΕΕ εν προκειμένω, είναι 
σημαντικό να συμπεριληφθεί μια αιτιολογική αναφορά σχετικά στο κυρίως κείμενο του 
κανονισμού, καθώς και στην αιτιολογική σκέψη. Ένα διασυνοριακό πρόγραμμα που 
υποστηρίζει την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να έχει την 
ευελιξία να υποστηρίζει έργα μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων στο ίδιο κράτος μέλος.

Τροπολογία 315
James Nicholson, Diane Dodds

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν 
ισχύουν για τις δράσεις στο πλαίσιο 
οποιουδήποτε διασυνοριακού 
προγράμματος μεταξύ της Βορείου 
Ιρλανδίας και των μεθοριακών 
κομητειών της Ιρλανδίας για την 
υποστήριξη της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6.

Or. en

Τροπολογία 316
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις πράξεις που αφορούν τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 
συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον 
τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους 
οποίους είναι από κράτη μέλη.

Στις πράξεις που αφορούν τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 
συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον 
τρεις χώρες.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να δίδεται στις περιφερειακές και τοπικές εκλεγμένες αρχές η 
δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς την άμεση εμπλοκή κάποιου κράτους μέλους.

Τροπολογία 317
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις πράξεις που αφορούν τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 
συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον 
τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους 
οποίους είναι από κράτη μέλη.

Στις πράξεις που αφορούν τη 
διαπεριφερειακή και διακρατική
συνεργασία βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 
συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον 
τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους 
οποίους είναι από κράτη μέλη.

Or. pt

Τροπολογία 318
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή 
άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις 
συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, 
υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από 
δημόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον 
δύο συμμετεχουσών χωρών, για 
διασυνοριακή και διακρατική 
συνεργασία, και τουλάχιστον τριών 
συμμετεχουσών χωρών, για 
διαπεριφερειακή συνεργασία.

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή 
άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις 
συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει 
αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, 
σε περίπτωση διασυνοριακής, 
διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας.
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Or. pl

Τροπολογία 319
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται σε 
τουλάχιστον τρεις από τις ακόλουθες 
ενέργειες για κάθε πράξη: στην ανάπτυξη, 
την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 320
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται σε 
τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες 
ενέργειες για κάθε πράξη: στην ανάπτυξη, 
την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη 
χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 321
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται κυρίως, 
εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις 
εξαιρέσεων λόγω δυσανάλογα υψηλής 
διοικητικής επιβάρυνσης, στην ανάπτυξη, 
την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη 
χρηματοδότηση των πράξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση και των τεσσάρων κριτηρίων είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολη στο πλαίσιο της 
πρακτικής υλοποίησης των έργων, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να είναι δυνατή εξαίρεση σε αιτιολογημένες μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 322
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται, όταν δεν 
υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για το 
αντίθετο και εφόσον είναι εφικτό, στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

Or. de

Τροπολογία 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
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και τη χρηματοδότηση των πράξεων. και τη χρηματοδότηση των πράξεων. Για 
τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν 
ακριτικές περιοχές και τρίτες χώρες,
μπορούν να πληρούνται τουλάχιστον δύο 
από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΠ και των γειτνιαζουσών τρίτων χωρών, είναι 
δύσκολη η τήρηση όλων των προϋποθέσεων επιλογής που αναφέρονται ανωτέρω. Είναι 
απαραίτητο να συνεχίσουν οι ΕΑΠ να παρέχουν, κατά παρέκκλιση, τη δυνατότητα τήρησης 
μόνο των 2 εκ των 4 προϋποθέσεων.

Τροπολογία 324
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην 
ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση 
και τη χρηματοδότηση των πράξεων. Για 
τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν 
περιοχές που εμπίπτουν στα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ , 
μπορούν να πληρούνται μόνο δύο από τις
τέσσερις προϋποθέσεις. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτιμώντας το συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας των περιοχών που εμπίπτουν στα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και των γειτνιαζουσών τρίτων χωρών, είναι εξαιρετικά 
δύσκολη η τήρηση αυτών των τεσσάρων προϋποθέσεων. Συνεπώς, συνιστάται για τις εν λόγω 
περιοχές η παραμονή τους στην κατάσταση της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού κατά την 
οποία πρέπει να πληρούνται μόνο οι δύο εκ των τεσσάρων προϋποθέσεων.

Τροπολογία 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 30 
Απριλίου κάθε επόμενου έτους έως και του 
2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας 
των δαπανών και τις 31ης Δεκεμβρίου 
2013.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2016 και έως τις 30 
Ιουνίου κάθε επόμενου έτους έως και του 
2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της 
ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας 
των δαπανών και τις 31ης Δεκεμβρίου 
2013.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καθυστέρηση 4 μηνών είναι πολύ βραχεία σε σχέση με τους 6 μήνες της τρέχουσας περιόδου, 
καθώς και στο πλαίσιο επιβολής των διοικητικών οικονομικών υποχρεώσεων.

Τροπολογία 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) όλα τα στοιχεία πρέπει, οσάκις είναι 
δυνατό, να αναλύονται ανά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο στην εφαρμογή των 
ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το 
ΕΤΠΑ·

β) κατά περίπτωση, την πρόοδο στην 
εφαρμογή των ενεργειών για την ενίσχυση 
της ικανότητας των αρχών και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις ειδικές ενέργειες που 
αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και να εμποδιστούν οι 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

δ) κατά περίπτωση, τις ειδικές ενέργειες 
που αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και να εμποδιστούν οι 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

Or. en

Τροπολογία 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τις ειδικές ενέργειες που δ) κατά περίπτωση, τις ειδικές ενέργειες 
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αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και να εμποδιστούν οι 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

που αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των 
γυναικών και να εμποδιστούν οι 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του 
ζητήματος της ισότητας των φύλων σε 
επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

Or. fr

Τροπολογία 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται 
προκειμένου να προωθηθεί η διατηρήσιμη 
ανάπτυξη·

ε) κατά περίπτωση, τις ενέργειες που 
αναλαμβάνονται προκειμένου να 
προωθηθεί η διατηρήσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 331
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. 
Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν 
και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 
2022.

Τα μοντέλα των κοινών δεικτών, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται 
κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Οι τιμές βάσης τους 
ορίζονται σε μηδέν και οι σωρευτικοί 
στόχοι ορίζονται για το 2022.
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Or. fr

Τροπολογία 332
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. 
Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν 
και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 
2022.

Τα μοντέλα των κοινών δεικτών, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται 
κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Οι τιμές βάσης τους 
ορίζονται σε μηδέν και οι σωρευτικοί 
στόχοι ορίζονται για το 2022.

Or. fr

Τροπολογία 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού, 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. 
Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν 
και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 
2022.

Οι κοινοί δειγματοληπτικοί δείκτες, όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται 
κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 
24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Οι τιμές βάσης τους 
ορίζονται σε μηδέν και οι σωρευτικοί 
στόχοι ορίζονται για το 2022.

Or. es

Τροπολογία 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας. Για τα 
προγράμματα που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά τη διαδικασία 
υλοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να 
επιτρέψει, κατόπιν αιτιολογημένης 
αιτήσεως, το ποσό του ΕΤΠΑ που 
διατίθεται για τεχνική βοήθεια να 
περιορίζεται στο 8% του συνολικού ποσού 
που διατίθεται για ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας. Για τα προγράμματα για τα 
οποία το ποσό του ΕΤΠΑ είναι μικρότερο 
από 50 000 000 ευρώ, το ποσό που 
διατίθεται για τεχνική βοήθεια θα τεθεί 
υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών 
μελών, των ενδιαφερόμενων τρίτων 
χωρών και της Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία θέτει σε εφαρμογή πολύπλοκές και πολυδιάστατες 
συνεργασίες, στις οποίες συμμετέχουν εταίροι που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη. 
Θα πρέπει να είναι δυνατή η αύξηση του ποσού τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση αντιμετώπισης 
δυσκολιών κατά τη διαδικασία υλοποίησης. Επιπλέον, για τα προγράμματα μικρής κλίμακας 
των οποίων τα πάγια έξοδα διαφέρουν ελάχιστα από αυτά των προγραμμάτων μεγάλης 
κλίμακας, δεν αποτελεί λύση ο καθορισμός ενός ελάχιστου ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου, 
ιδίως σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που χορηγείται στην ΕΕΣ αυξάνεται σε ποσοστό 
έως και 7%.

Τροπολογία 335
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 336
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 200 000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 337
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ, 
εξαιρουμένων των προγραμμάτων που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
κατά τη διαδικασία υλοποίησης ή 
αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο μέρος της 
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συνεργασίας που δικαιολογεί τη 
χορήγηση ενός πιο αυξημένου ποσοστού 
τεχνικής βοήθειας. Οι αιτήσεις για 
παρεκκλίσεις πρέπει να αιτιολογούνται 
δεόντως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ποσό για την τεχνική βοήθεια που χορηγείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής 
συνεργασίας δεν μπορεί να είναι ίδιο με αυτό των περιφερειακών προγραμμάτων. Κρίνεται 
απαραίτητο να επιτραπεί η αύξηση του ποσοστού που διατίθεται για την τεχνική βοήθεια στο 
πλαίσιο της συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ενδιαφερόμενες αρχές που 
προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, ακόμα και από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 338
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ, 
εξαιρουμένων των προγραμμάτων που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
κατά τη διαδικασία υλοποίησης ή 
αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο μέρος της 
συνεργασίας που δικαιολογεί τη 
χορήγηση ενός πιο αυξημένου ποσοστού 
τεχνικής βοήθειας. Οι αιτήσεις για 
παρεκκλίσεις πρέπει να αιτιολογούνται 
δεόντως.

Or. fr

Τροπολογία 339
László Surján
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα εξέτασης 
μεμονωμένων υποθέσεων που 
παρουσιάζονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ, με 
εξαίρεση την περίπτωση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, στις οποίες το 
ποσοστό της τεχνικής βοήθειας μπορεί να 
ανέλθει στο 10%.

Or. es

Τροπολογία 341
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ. Στην 
περίπτωση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών αυτό το όριο μπορεί να ανέλθει 
έως το 10%.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και επειδή περιλαμβάνουν συνεργασία με τρίτες χώρες και 
γειτονικά εδάφη, το κόστος διαχείρισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών είναι πολύ μεγάλο. Στους λόγους αυτούς προστίθεται και το γεγονός ότι 
αποτελούν προγράμματα με ελάχιστη οικονομική χρηματοδότηση. Για όλους αυτούς τους 
λόγους, το ποσοστό που προορίζεται για την τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία 342
Niccolò Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι 
μικρότερο από 1 500 000 ευρώ, 
εξαιρουμένων των προγραμμάτων που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες 
κατά τη διαδικασία υλοποίησης ή 
αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο μέρος της 
συνεργασίας που δικαιολογεί τη 
χορήγηση ενός πιο αυξημένου ποσοστού 
τεχνικής βοήθειας. Οι αιτήσεις για 
παρεκκλίσεις πρέπει να αιτιολογούνται 
δεόντως.

Or. fr
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Τροπολογία 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29, έτσι ώστε να 
θεσπίζονται πρόσθετοι ειδικοί κανόνες 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
δαπανών για τα προγράμματα 
συνεργασίας.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29, έτσι ώστε να 
θεσπίζονται πρόσθετοι ειδικοί κανόνες 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
δαπανών για τα προγράμματα 
συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
Επιτροπή καθορίζει ειδικές διατάξεις 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις στα 
προγράμματα συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ερμηνεύεται η σχετική νομοθεσία στα διάφορα 
καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων δυσχεραίνει τη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων στα 
προγράμματα συνεργασίας. Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ειδικές 
διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των 
κανόνων.

Τροπολογία 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων 
επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα 
άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 
έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΕΤΠΑ] ή στον παρόντα κανονισμό, η 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων 
επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα 
άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 
έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 
[ΕΤΠΑ], στον παρόντα κανονισμό ή βάσει 
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επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει 
κανόνες επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα 
συνεργασίας στο σύνολό του.

αυτού, η επιτροπή παρακολούθησης 
θεσπίζει κανόνες επιλεξιμότητας για το 
πρόγραμμα συνεργασίας στο σύνολό του.

Or. en

Τροπολογία 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 
βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή 
στον παρόντα κανονισμό ή από την 
επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται 
οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η δαπάνη.

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 
βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή 
στον παρόντα κανονισμό ή από την 
επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται 
οι εθνικοί κανόνες του κράτους μέλους 
του δικαιούχου που πραγματοποίησε τη 
δαπάνη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η δαπάνη μπορεί να οδηγήσει σε μια 
εξαιρετικά πολύπλοκη κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των πράξεων και των 
προγραμμάτων. Η ανιχνευσιμότητα των δαπανών βάσει του τόπου στον οποίο 
πραγματοποιήθηκαν και όχι βάσει της γεωγραφικής θέσης του εταίρου που την πραγματοποίησε 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.

Τροπολογία 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 
βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή
στον παρόντα κανονισμό ή από την 
επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται 
οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η δαπάνη.

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται 
από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή 
βάσει των άρθρων 55 έως 61 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ], στον 
παρόντα κανονισμό ή βάσει αυτού ή από 
την επιτροπή παρακολούθησης, 
εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες της 
χώρας στην οποία πραγματοποιείται η 
δαπάνη.

Or. en

Τροπολογία 347
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των 
άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους έως το 10 % των 
άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Or. en

Τροπολογία 348
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των 

 Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης 
δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους έως το 20 % των 
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άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες 
προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Or. pl

Τροπολογία 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων συνεργασίας, 
λαμβανομένων υπόψη των παρεκκλίσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
3, εκτελούνται στο μέρος της περιοχής 
του προγράμματος που περιλαμβάνει 
έδαφος της Ένωσης (το «εντός Ένωσης 
μέρος της περιοχής του προγράμματος»).

1. Οι πράξεις στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων συνεργασίας, 
λαμβανομένων υπόψη των παρεκκλίσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
εκτελούνται στην περιοχή του 
προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να 
εγκρίνει ένα διασυνοριακό ή διακρατικό 
πρόγραμμα συντονιζόμενο από τον ΕΟΕΣ 
εκτός της ζώνης συνεργασίας, με την 
προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα 
λαμβάνει χώρα στην περιοχή του 
προγράμματος.

Or. es
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Τροπολογία 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή μπορεί να δεχθεί 
την εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους μιας 
πράξης εκτός του εντός Ένωσης μέρους 
της περιοχής του προγράμματος, υπό τον 
όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

2. Η διαχειριστική αρχή μπορεί να δεχθεί 
την εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους μιας 
πράξης εκτός του μέρους της περιοχής του 
προγράμματος, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. fr

Τροπολογία 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό που διατίθεται ο 
πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 
για πράξεις εκτελούνται εκτός του εντός 
Ένωσης μέρους της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 20% της 
συνδρομής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο 
προγράμματος ή το 30% στην περίπτωση 
προγραμμάτων συνεργασίας για τα οποία 
το εντός Ένωσης μέρος του 
προγράμματος αφορά εξόχως απόκεντρες 
περιοχές·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να απλοποιήσει την εφαρμογή του ΕΕΣ. Η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος των δαπανών που πραγματοποιούνται εκτός της ζώνης του προγράμματος είναι 
δαπανηρές, πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι εξαιρετικά απίθανο οι εταίροι που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας να αποφασίσουν να διαθέσουν σημαντικά ποσά 
εκτός της ζώνης του προγράμματος, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 
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19 παράγραφος 2 α).

Τροπολογία 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για πράξεις που αφορούν 
δραστηριότητες προώθησης και 
ανάπτυξη ικανοτήτων, οι δαπάνες 
δύνανται να πραγματοποιούνται εκτός 
του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής 
του προγράμματος, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 στοιχεία α) και γ).

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να απλοποιήσει την εφαρμογή του ΕΕΣ. Η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος των δαπανών που πραγματοποιούνται εκτός της ζώνης του προγράμματος είναι 
δαπανηρές, πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι εξαιρετικά απίθανο οι εταίροι που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας να αποφασίσουν να διαθέσουν σημαντικά ποσά 
εκτός της ζώνης του προγράμματος, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 2 α).

Τροπολογία 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 113 παράγραφος 2 του εν 
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λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος.

λόγω κανονισμού, μια αρχή πιστοποίησης 
και, για τους σκοπούς του άρθρου 114 
παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, 
μία και μόνη ελεγκτική αρχή. Η 
διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή 
εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας μπορούν να 
ορίσουν μια μοναδική διαχειριστική αρχή 
η οποία θα διασφαλίζει επίσης τις 
λειτουργίες της αρχής πιστοποίησης. Οι 
ορισμοί πραγματοποιούνται με την 
επιφύλαξη του καταμερισμού των 
ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στο εκάστοτε πρόγραμμα 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
διορθωτικών δημοσιονομικών μέτρων, 
όπως αυτή καθορίζεται στο πρόγραμμα 
συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, όταν επαληθευτούν οι επιδόσεις των 
αρχών πιστοποίησης, τόσο σε σχέση με την εφαρμοζόμενη τεχνογνωσία όσο και με την 
υπεραξία που αποκτήθηκε προς όφελος των διαχειριζόμενων προγραμμάτων (όσον αφορά την 
απλούστευση των διαδικασιών, την εναρμόνιση κανόνων ελέγχου, τη μείωση των παρατυπιών 
και τη διαχείριση των δαπανών), τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν την ελευθερία να 
διατηρήσουν διαχωρισμένα τα δύο αυτά καθήκοντα.

Τροπολογία 355
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη 
διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς 
του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν 
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λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος 
μέλος.

λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική 
αρχή. Η διαχειριστική αρχή και η αρχή 
ελέγχου εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.
Το κράτος μέλος που συμμετέχει σε ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας μπορεί να 
αναθέσει στη μία και μόνη διαχειριστική 
αρχή να εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής 
πιστοποίησης. Οι διορισμοί δεν θίγουν 
τον καταμερισμό των υποχρεώσεων σε 
ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές
διορθώσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών μελών όπως αυτές ορίζονται στο 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 356
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν δεν προβλέπεται ΕΟΕΣ ως 
διαχειριστική αρχή, τα κράτη μέλη 
ελέγχουν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης 
του προγράμματος συνεργασίας, αν οι 
στόχοι του προγράμματος θα μπορούσαν 
να υλοποιηθούν με καλύτερο τρόπο με τη 
θέσπιση ΕΟΕΣ ως διαχειριστικής αρχής.

Or. de

Τροπολογία 357
Pervenche Berès
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα 
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πρόγραμμα συνεργασίας δύνανται να 
κάνουν χρήση ενός EΟΕΣ, αποβλέποντας 
στο να αναθέσουν στον όμιλο την ευθύνη 
για τη διαχείριση του προγράμματος 
συνεργασίας ή μέρους του, ιδίως 
αναθέτοντάς του τις αρμοδιότητες 
διαχειριστικής αρχής.

πρόγραμμα συνεργασίας δύνανται να 
κάνουν χρήση ενός EΟΕΣ, αποβλέποντας 
στο να αναθέσουν στον όμιλο την ευθύνη 
για τη διαχείριση του προγράμματος 
συνεργασίας ή μέρους του, ιδίως 
αναθέτοντάς του τις αρμοδιότητες 
διαχειριστικής αρχής. Πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι τηρείται η αρχή της 
εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...ΚΚΔ]1.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Τροπολογία 358
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας δύνανται να 
κάνουν χρήση ενός EΟΕΣ, αποβλέποντας 
στο να αναθέσουν στον όμιλο την ευθύνη 
για τη διαχείριση του προγράμματος 
συνεργασίας ή μέρους του, ιδίως 
αναθέτοντάς του τις αρμοδιότητες 
διαχειριστικής αρχής.

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα συνεργασίας δύνανται να 
κάνουν χρήση ενός EΟΕΣ ή άλλου 
νομικού προσώπου που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις 
συμμετέχουσες χώρες, αποβλέποντας στο 
να αναθέσουν στον όμιλο την ευθύνη για 
τη διαχείριση του προγράμματος 
συνεργασίας ή μέρους του, ιδίως 
αναθέτοντάς του τις αρμοδιότητες 
διαχειριστικής αρχής.

Or. pl

Τροπολογία 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή ενός 
προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα 
καθήκοντά της διαχειριστικής αρχής και 
της αρχής πιστοποίησης τα οποία 
προβλέπονται στα άρθρα 114 και 115 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

1. Η διαχειριστική αρχή ενός 
προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα 
καθήκοντά της διαχειριστικής αρχής τα 
οποία προβλέπονται στο άρθρο 114 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στο άρθρο 20.

Τροπολογία 360
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί να 
διενεργήσει τις επαληθεύσεις βάσει του 
άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, 
κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ορίζει τον 
φορέα ή το άτομο που είναι αρμόδιος για 
τη διεξαγωγή των εν λόγω επαληθεύσεων 
σε σχέση με τους δικαιούχους στην 
επικράτειά του («ελεγκτής/-ές»).

Όταν η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί να 
διενεργήσει τις επαληθεύσεις βάσει του 
άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε 
ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, 
κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα 
με τις εκλεγμένες περιφερειακές ή τοπικές 
αρχές, ορίζει τον φορέα ή το άτομο που 
είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή των εν 
λόγω επαληθεύσεων σε σχέση με τους 
δικαιούχους στην επικράτειά του 
(«ελεγκτής/-ές»).

Or. fr

Τροπολογία 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εν λόγω ελεγκτές είναι, αν είναι 
δυνατόν, οι ίδιοι φορείς που είναι 
αρμόδιοι για τη διενέργεια των εν λόγω 
επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα βάσει του στόχου της 
επένδυσης στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων 
χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων 
επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω των κανόνων επιλεξιμότητας που αφορούν ειδικά το ΕΕΣ, δεν κρίνεται αναγκαίος ο 
ορισμός των ίδιων ελεγκτών για τα προγράμματα ΕΕΣ και τα προγράμματα με στόχο την 
επένδυση στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τροπολογία 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 α
Καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης

Η αρχή πιστοποίησης ενός προγράμματος 
συνεργασίας εκτελεί τα καθήκοντα τα 
οποία προβλέπονται στο άρθρο 115 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. 
Όταν ορίζεται μια μοναδική 
διαχειριστική αρχή, αυτή εκτελεί τα 
καθήκοντα τα οποία προβλέπονται στα 
άρθρα 114 και 115 του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στο άρθρο 20.

Τροπολογία 363
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Διαπίστευση
Η διαπίστευση στη διαχειριστική αρχή 
χορηγείται από τον φορέα διαπίστευσης 
του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η 
διαχειριστική αρχή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή της διαπίστευσης για το στόχο της εδαφικής συνεργασίας, καθώς 
επιθυμούμε να διαγραφεί και από τον γενικό κανονισμό. Μια τέτοια διαπίστευση θα επιβράδυνε 
και θα περιέπλεκε σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες.

Τροπολογία 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή μεριμνά ώστε 
τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως 
αποτέλεσμα παρατυπίας να ανακτώνται 
από τον κύριο ή τον μόνο δικαιούχο. Οι 
δικαιούχοι επιστρέφουν στον κύριο 
δικαιούχο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά.

2. Η διαχειριστική αρχή μεριμνά ώστε 
τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν ως 
αποτέλεσμα παρατυπίας να ανακτώνται 
από τον τελικό δικαιούχο. Οι τελικοί
δικαιούχοι επιστρέφουν στη διαχειριστική 
αρχή τα αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά.

Or. en
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Τροπολογία 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ο κύριος δικαιούχος δεν επιτύχει να 
εξασφαλίσει την επιστροφή των ποσών 
από τους υπόλοιπους δικαιούχους ή αν η 
διαχειριστική αρχή δεν επιτύχει να 
εξασφαλίσει την επιστροφή των ποσών 
από τον κύριο ή τον μόνο δικαιούχο, το 
κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα στην 
επικράτεια του/της οποίου/-ας είναι 
εγκατεστημένος ο δικαιούχος ή, στην 
περίπτωση ενός EΟΕΣ, είναι 
εγγεγραμμένος ο ΕΟΕΣ, επιστρέφει στη 
διαχειριστική αρχή τα ποσά που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στον 
δικαιούχο. Η διαχειριστική αρχή είναι 
υπεύθυνη για την επιστροφή των εν λόγω 
ποσών στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τον καταμερισμό 
των ευθυνών μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο 
πρόγραμμα συνεργασίας.

3. Αν η διαχειριστική αρχή δεν επιτύχει να 
εξασφαλίσει την επιστροφή των ποσών 
από τον τελικό δικαιούχο, το κράτος μέλος 
ή η τρίτη χώρα στην επικράτεια του/της 
οποίου/-ας είναι εγκατεστημένος ο τελικός
δικαιούχος ή, στην περίπτωση ενός EΟΕΣ, 
είναι εγγεγραμμένος ο ΕΟΕΣ, επιστρέφει 
στη διαχειριστική αρχή τα ποσά που 
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στον 
δικαιούχο. Η διαχειριστική αρχή είναι 
υπεύθυνη για την επιστροφή των εν λόγω 
ποσών στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης, σύμφωνα με τον καταμερισμό 
των ευθυνών μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο 
πρόγραμμα συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη 
δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τον 
προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε προγράμματα 
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διακρατικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και 
παράγραφος 5, θεσπίζονται στο σχετικό 
πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη σχετική 
συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της 
Επιτροπής, καθεμίας από τις τρίτες χώρες 
και του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 
έδρα της η διαχειριστική αρχή του 
σχετικού προγράμματος συνεργασίας, 
κατά περίπτωση.

διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 5, 
θεσπίζονται στο σχετικό πρόγραμμα 
συνεργασίας και/ή στη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, 
καθεμίας από τις τρίτες χώρες και του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
της η διαχειριστική αρχή του σχετικού 
προγράμματος συνεργασίας, κατά 
περίπτωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κάποιος εκ των προτέρων λόγος ώστε να μην ληφθούν υπόψη τα διασυνοριακά 
προγράμματα στα οποία συμμετέχουν παραμεθόριες περιοχές και τρίτες χώρες.

Τροπολογία 367
Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 για περίοδο 3 ετών.

Or. en

Τροπολογία 368
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται ο ακόλουθος κανόνας στη 
στήλη «Μεταφορές» του πίνακα του 
παραρτήματος:
Θαλάσσιες αρτηρίες: τονοχιλιόμετρα 
Αύξηση μεταφορών εμπορευμάτων μέσω 
πλωτών οδών

Or. fr

Τροπολογία 370
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για τον στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(που 
αναφέρονται στο άρθρο 15)

διαγράφεται

Or. en


