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Τροπολογία 444
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρηματοδοτούμενες από τα Ταμεία του 
ΚΣΠ πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

Οι χρηματοδοτούμενες από τα Ταμεία του 
ΚΣΠ πράξεις συμμορφώνονται με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
Αντιθέτως, οι τροποποιήσεις στην 
ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λαμβάνουν επίσης υπόψη το 
πεδίο εφαρμογής και την πολυπλοκότητα 
των Ταμείων του ΚΣΠ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης των διατάξεων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για την 
περίοδο 2014-2020, που αποτελεί τη νομική βάση για μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και 
έργων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, κρίνεται 
απαραίτητη η διασφάλιση συνοχής ανάμεσα στην πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 
και τον στρατηγικό προσανατολισμό της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή. Οι αλλαγές στους 
γενικούς νομικούς όρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση 
με τους στόχους και τα σχέδια που περιλαμβάνονται στην πολιτική συνοχής της ΕΕ για την 
περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία 445
László Surján, Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και μη διάκριση

Προώθηση των ίσων ευκαιριών και μη
διάκριση

Or. en
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Τροπολογία 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου κατά τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καθώς και τη συνεπή
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλα τα στάδια της προετοιμασίας, του 
προγραμματισμού και της υλοποίησης,
της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης των Ταμείων του ΚΣΠ με τη 
χρήση μεθόδων της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό.

Τα κράτη μέλη θα επιτρέψουν περαιτέρω 
την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών στη διαχείριση και υλοποίηση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και θα 
υποβάλουν εκθέσεις προόδου επ’ αυτού.

Or. en

Τροπολογία 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την επίτευξη της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 



AM\903901EL.doc 5/177 PE491.052v01-00

EL

προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 448
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας, του 
προγραμματισμού, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης
των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 449
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

The Member States Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή διασφαλίζουν την προάσπιση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου κατά τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν ότι είναι εγγυημένη η 
αποτελεσματική και αυθεντική 
προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καθώς και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου κατά τα στάδια 
της προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων, όπως και η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προετοιμασία και 
υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Τροπολογία 450
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας και της 
υλοποίησης των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν τη συνεκτίμηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου κατά τα στάδια της 
προετοιμασίας και της υλοποίησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας, του γενετήσιου 
προσανατολισμού ή της ταυτότητας 
φύλου κατά την εκπόνηση και υλοποίηση 
των προγραμμάτων δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στα άτομα που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές διακρίσεις. Η προσβασιμότητα 
των ατόμων με αναπηρία θα συνιστά ένα 
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από τα κριτήρια που πρέπει να τηρηθούν 
κατά τον προσδιορισμό επιχειρήσεων που 
θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία 
και που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων 
υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά τον κύκλο ζωής
των προγραμμάτων.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της μη διάκρισης, της ισότητας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 
πρέπει να τηρηθούν σε όλα τα στάδια των Ταμείων, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης 
και αξιολόγησης όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή των αρχών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 453
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
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τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και 
κατά την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξαλειφθεί κάθε είδος διάκρισης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και υλοποίησης 
των προγραμμάτων, καθώς και κατά την παρακολούθηση και εποπτεία.

Τροπολογία 454
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να προασπίσουν 
τις ίσεςευκαιρίες για όλους και να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του 
γενετήσιου προσανατολισμού, και να 
αποφύγουν να αναδημιουργήσουν 
διακρίσεις κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση, 
καθώς και κατά την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 456
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της 
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα για 
άτομα με αναπηρία πρέπει να ληφθεί 
υπόψη, κατά περίπτωση, στην εκπόνηση, 
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα 
ατόμων με αναπηρία πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά τον προσδιορισμό των 
πράξεων που θα συγχρηματοδοτηθούν 
από τα Ταμεία, καθώς και κατά τη 
διάρκεια του προγραμματισμού, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης των Ταμείων.

Or. es

Τροπολογία 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συγκεκριμένα, η προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία συνιστά ένα από τα 
κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά 
τον προσδιορισμό των πράξεων που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία και 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
διάρκεια του προγραμματισμού και της 
υλοποίησης, καθώς και της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
των Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατάξεις που απορρέουν από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία θα λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση, 
καθώς και κατά την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει».

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο και 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ανησυχία
της αειφόρου ανάπτυξης και της 
προώθησης από την Ένωση του στόχου 
της διατήρησης, της προστασίας, της 
βελτίωσης και του σεβασμού του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 
της Συνθήκης, και με βάση την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει».

Or. fr

Τροπολογία 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
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επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει».

επιδιώκονται στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης αειφόρου ανάπτυξης και 
της προώθησης από την Ένωση του 
στόχου της προστασίας και της βελτίωσης 
του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 11 και 19 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και ελαχιστοποιώντας τυχόν 
μελλοντικό εξωτερικό κόστος για την 
ευρωπαϊκή κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3

Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, οι 
περιφερειακές, δημοτικές και τοπικές 
αρχές, καθώς και οι δημόσιες αρχές,
διασφαλίζουν την προώθηση των 
αυστηρών απαιτήσεων περιβαλλοντικής 
προστασίας, της απόδοσης των πόρων, του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης 
και διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3

Or. fr
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Τροπολογία 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν, βάσει της υφιστάμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την 
προώθηση των απαιτήσεων 
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
απόδοσης των πόρων, την προστασία της 
βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος,
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν, της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές του 
οικοσυστήματος, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3. 
Η αειφορία θα διασφαλιστεί επίσης ως 
προς τη διατήρηση και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
που εγκρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την εν λόγω μεθοδολογία με την 
έκδοση εκτελεστικής πράξης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν, βάσει της υφιστάμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την 
προώθηση των απαιτήσεων 
περιβαλλοντικής προστασίας, της 
απόδοσης των πόρων, την προστασία της 
βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος,
του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 
και της προσαρμογής σε αυτήν, της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές του 
οικοσυστήματος, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή 
και τη βιοποικιλότητα, χρησιμοποιώντας 
τη μεθοδολογία που εγκρίνει η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή εγκρίνει την εν λόγω 
μεθοδολογία με την έκδοση εκτελεστικής 
πράξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισόρροπη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη χωρίς την εξόρυξη των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, συνιστά 
βασική αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις 
πολιτικές και τα προγράμματα.

Τροπολογία 465
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τη 
μεθοδολογία που εγκρίνει η Επιτροπή. Η 
Επιτροπή εγκρίνει την εν λόγω 
μεθοδολογία με την έκδοση εκτελεστικής 
πράξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προώθηση των 
απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου κατά την 
προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των 
στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 

στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών
Τα Ταμεία του ΚΣΠ θα συνεισφέρουν 
στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
τις στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών, σε 
περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους 
στρατηγικές. Η Επιτροπή και τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
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τον συντονισμό των Ταμείων με αυτές τις 
στρατηγικές στο επίπεδο του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση 
από τα Ταμεία για τις εν λόγω 
στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Ταμεία πρέπει να συντονίζονται στενά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές που αφορούν τις θαλάσσιες λεκάνες προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής 
χρηματοδότηση από τα Ταμεία για τις εν λόγω στρατηγικές.

Τροπολογία 467
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
ακόλουθους θεματικούς στόχους, 
σύμφωνα με την αποστολή του, ώστε να 
συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης για 
«έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη»:

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
θεματικούς στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης σύμφωνα με την αποστολή του 
για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής δυνάμει του άρθρου 
177 της ΣΛΕΕ, για «έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»:

Or. ro

Τροπολογία 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
ακόλουθους θεματικούς στόχους, 

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, σύμφωνα με την 
αποστολή του να επιτύχει οικονομική, 
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σύμφωνα με την αποστολή του, ώστε να 
συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης για 
«έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη»:

κοινωνική και εδαφική συνοχή, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 177 ΣΛΕΕ, 
υποστηρίζει τους ακόλουθους θεματικούς 
στόχους της Ένωσης για «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»:

Or. en

Τροπολογία 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
ακόλουθους θεματικούς στόχους, σύμφωνα 
με την αποστολή του, ώστε να συμβάλει 
στη στρατηγική της Ένωσης για «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη»:

Κάθε Ταμείο του ΚΣΠ υποστηρίζει τους 
στόχους εγκεκριμένων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και 
τους ακόλουθους θεματικούς στόχους, 
σύμφωνα με την αποστολή του, ώστε να 
συμβάλει στη στρατηγική της Ένωσης για 
«έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη»:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Με τη διασύνδεση των στόχων εγκεκριμένων μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των 
θεματικών στόχων.

Τροπολογία 470
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας·

(1) ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας, καθώς και της μεταφοράς 
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τεχνολογίας·

Or. de

Τροπολογία 471
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας·

(1) ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης 
και της καινοτομίας·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Όλες οι αναπτυξιακές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες, όπως θα ισχύει και για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων διαδικασιών παρασκευής·
 η χρηματοδότηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην τεχνολογική ανάπτυξη. Πολλές 
εταιρείες αναπτύσσουν προϊόντα στους κόλπους τους, χωρίς να χρησιμοποιούν τεχνολογικά 
εργαλεία, αλλά χρησιμοποιούν αντί αυτού δοκιμές βιομηχανικής κλίμακας. Τέτοιες επενδύσεις 
πρέπει να είναι επιλέξιμες. Επομένως, στόχος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων όσον αφορά τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) διατήρηση και προαγωγή της 
πολιτιστικής και πνευματικής 
κληρονομιάς της Ένωσης·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να επιτρέψει την αξιοποίηση του πολιτισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ευρεία έννοια, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη των εδαφών μέσω 
της προστασίας και της προαγωγής της πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσω της υποστήριξης του 
πειραματισμού και της δημιουργικότητας.

Τροπολογία 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(2) βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης, 
της τιμής και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 474
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας,
των αυτοαπασχολούμενων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

Or. en
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Τροπολογία 475
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)·

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, διότι εκείνες δημιουργούν 
θέσεις εργασίας και ανάπτυξης, και δεν μπορεί να υπάρξει διακοπή ή απότομη πτώση των 
ενισχύσεων σε σχέση με την παρούσα περίοδο.

Τροπολογία 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς και 
προώθηση των βιώσιμων μεταφορών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές, ειδικά στις αστικές περιοχές, αποτελούν έναν από τους κύριους τομείς που 
συμβάλλουν στη στροφή προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να περιλαμβάνονται στον θεματικό στόχο αριθ. 4.

Τροπολογία 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

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

Or. fr

Τροπολογία 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία συμβατή με το κλίμα και με 
χαρακτήρα εξοικονόμησης ενέργειας σε 
όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης της 
αστικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 481
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων·

(5) επένδυση στην προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων και φυσικών 
καταστροφών·

Or. fr

Τροπολογία 483
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων·

(5) προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων, διασφαλίζοντας την 
προστασία της βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων·

(5) προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή με βάση το 
οικοσύστημα, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων·

Or. en
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Τροπολογία 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) την προστασία του περιβάλλοντος και 
την προαγωγή της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

(6) τη διατήρηση, τον σεβασμό και την 
προστασία του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την 
προαγωγή της αποτελεσματικής 
χρησιμοποίησης των πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

(6) διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος, της πολιτιστικής και 
πνευματικής κληρονομιάς και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ζητείται να συμπεριληφθεί η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτιστικής και πνευματικής 
κληρονομιάς στους θεματικούς στόχους.

Τροπολογία 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

(6) προστασία του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων και των 
πολιτιστικών πόρων.

Or. en

Τροπολογία 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

(6) προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων·

Or. es

Τροπολογία 489
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων·

(6) προστασία και αξιοποίηση του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων·

Or. it

Τροπολογία 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

(7) άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές, ειδικά στις αστικές περιοχές, αποτελούν έναν από τους κύριους τομείς που 
συμβάλλουν στη στροφή προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να περιλαμβάνονται στον θεματικό στόχο αριθ. 4.

Τροπολογία 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, 
ανάπτυξη καθαρών δημόσιων μεταφορών 
ή δημόσιων μεταφορών με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

Or. fr

Τροπολογία 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

(7) προώθηση των διατροπικών βιώσιμων 
μεταφορών και της κινητικότητας, με 
επίκεντρο παράλληλα τη βελτίωση της 
υφιστάμενης υποδομής, την άρση των 
προβλημάτων σιδηροδρόμου σε βασικές 
υποδομές δικτύων και την κάλυψη 
διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν·

Or. en

Τροπολογία 493
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της
εργασίας·

(8) προώθηση της απασχόλησης, στήριξη 
των ΜΜΕ για τη δημιουργία νέων 
βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας και υποστήριξη της 
κινητικότητας της εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

(8) προώθηση της απασχόλησης, της 
κατάρτισης και υποστήριξη της τομεακής 
ή γεωγραφικής κινητικότητας της 
εργασίας σε τομείς απασχόλησης ή 
περιοχές όπου κρίνεται απαραίτητη·

Or. fr
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Τροπολογία 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

(8) προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης 
και υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 496
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

(8) Προώθηση της απασχόλησης και της 
σύστασης επιχειρήσεων, καθώς και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 497
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων·

(8) Προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και 
της κινητικότητας των εργαζομένων·
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Or. pt

Αιτιολόγηση
Η επιχειρηματικότητα είναι ένας από τους νέους τρόπους μείωσης των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας σε επίπεδο ΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επόμενα διαρθρωτικά Ταμεία θα 
θεωρήσουν την επιχειρηματικότητα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ. Επιπροσθέτως, 
έχει ως στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων που προέρχονται από 
πανεπιστημιακή έρευνα και νέων επιχειρήσεων υψηλής ειδίκευσης.

Τροπολογία 498
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
καταπολέμηση της φτώχειας και 
αντιμετώπιση των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
επένδυση στην κοινωνική οικονομία, 
εργασία για την εξάλειψη της φτώχειας
και ενθάρρυνση της πρόσβασης σε 
υγειονομική περίθαλψη για όλους

Or. fr

Τροπολογία 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και 
αντιμετώπιση των διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 502
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
και της προσβασιμότητας και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 503
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση, την απόκτηση 
δεξιοτήτων, την αρχική και τη διαρκή 
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων, τη διά βίου μάθηση 
και τον πολιτισμό·

Or. en

Τροπολογία 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
εκπαίδευση ενηλίκων, την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση·

Or. fr
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Τροπολογία 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση·

(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την 
απόκτηση δεξιοτήτων, την κατάρτιση και 
τη διά βίου μάθηση·

Or. en

Τροπολογία 507
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης για 
μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη 
σύμφωνα με τις συστάσεις της εδαφικής 
ατζέντας της ΕΕ 2020.

Or. ro

Τροπολογία 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και 
μόνιμα συστήματα για να διασφαλιστεί η 



AM\903901EL.doc 33/177 PE491.052v01-00

EL

περιφερειακή συνέχεια στις πιο 
απομονωμένες περιφέρειες.

Or. fr

Τροπολογία 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής και συμμετοχικής 
δημόσιας διοίκησης και προώθηση της 
δημιουργίας ικανοτήτων για κοινωνικούς 
εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, συγκεκριμένα τους 
εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ...].

Or. en

Τροπολογία 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης και των άλλων παραγόντων 
που συμμετέχουν στις διαδικασίες..

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδοτική στήριξη για την ενίσχυση των ικανοτήτων όλων των εταίρων, πέραν των 
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δημόσιων αρχών και διοικήσεων, θα διασφαλίσει την εφαρμογή του άρθρου 5 του 
προτεινόμενου κανονισμού, καθώς και την εποικοδομητική συμμετοχή των εταίρων και 
συνεπώς θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των ταμείων.

Τροπολογία 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
της ικανότητας των εταίρων και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Or. en

Τροπολογία 512
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας, 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και 
παροχή στρατηγικού προσανατολισμού 
για την εδαφική ανάπτυξη στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης μέσω της 
εδαφικής ατζέντας της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 513
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και 
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης·και 
παροχή στρατηγικού προσανατολισμού 
για την εδαφική ανάπτυξη βάσει της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης μέσω της 
εδαφικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 514
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Or. en

Τροπολογία 515
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) μείωση των διαπεριφερειακών 
αναπτυξιακών διαφορών, οι οποίες 
δημιουργούν εντάσεις λόγω φτώχειας, 
κοινωνικές εντάσεις ή εντάσεις μεταξύ 
εθνοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α) προώθηση του τουριστικού τομέα σε 
όλες τις μορφές του·

Or. it

Τροπολογία 517
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 
ειδικές προτεραιότητες για το κάθε Ταμείο 
του ΚΣΠ οι οποίες ορίζονται στους 
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.

Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 
ειδικές προτεραιότητες για το κάθε Ταμείο 
του ΚΣΠ οι οποίες ορίζονται στους 
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Οι 
επενδυτικές προτεραιότητες πρέπει να 
θεωρηθούν υπο-στόχοι που καθορίζουν 
με πιο συγκεκριμένο τρόπο τα σημεία 
εστίασης όπου είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη, αλλά που επίσης παρέχουν 
αρκετή ευελιξία με σκοπό την 
πραγματοποίηση αναπτυξιακών έργων 
που είναι σύμφωνα με τις πραγματικές 
ανάγκες των διαφόρων ειδών εδαφών.

Or. en

Τροπολογία 518
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 
ειδικές προτεραιότητες για το κάθε Ταμείο 
του ΚΣΠ οι οποίες ορίζονται στους 
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.

Οι θεματικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 
ειδικές προτεραιότητες για το κάθε Ταμείο 
που καλύπτεται από το ΚΣΠ οι οποίες 
ορίζονται στους ειδικούς κανόνες για κάθε 
Ταμείο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 
διάσταση του φύλου και η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών 
ενσωματώνονται στις δραστηριότητες σε 
όλες τις θεματικές προτεραιότητες και σε 
όλα τα στάδια προετοιμασίας, 
προγραμματισμού, υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
εξειδικεύει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης 
για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές 
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ.

Για την προώθηση της κοινωνικής, 
αρμονικής, ισόρροπης και αειφόρου 
ανάπτυξης της Ένωσης, και προκειμένου 
να επιτευχθεί οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, ένα κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο συντονίζει και εξισορροπεί τις 
επενδυτικές προτεραιότητες με τους 
θεματικούς στόχους που προβλέπονται 
στο άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
εξειδικεύει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε βασικές
δράσεις για τα Ταμεία του ΚΣΠ.

Για την προώθηση της αρμονικής, 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της 
Ένωσης, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
εξειδικεύει τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης για 
μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη σε μη 
εξαντλητικό κατάλογο συνιστώμενων 
δράσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για κάθε θεματικό στόχο, τις βασικές 
δράσεις που θα υποστηριχθούν από το 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

α) για κάθε θεματικό στόχο, εκείνες τις 
βασικές δράσεις που πρέπει, 
κατ’ επιλογήν, να υποστηριχθούν από το 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

Or. fr

Τροπολογία 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για κάθε θεματικό στόχο, τις βασικές 
δράσεις που θα υποστηριχθούν από το 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ·

α) για κάθε θεματικό στόχο, έναν μη 
εξαντλητικό κατάλογο συνιστώμενων 
δράσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ.
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Or. en

Τροπολογία 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για 
τις αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι 
οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για τις 
αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για τις 
αστικές, περιαστικές, αγροτικές, 
παράκτιες και αλιευτικές περιοχές καθώς 
και για τις περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του τής 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη 
συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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υπογραμμίζει τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα 
λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών τους 
ρόλων· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ενδογενές δυναμικό των αγροτικών και περιαστικών 
περιοχών προσφέρει μια ευκαιρία ανάπτυξης η οποία δεν περιορίζεται περιμετρικά των 
οικισμών και των μεγαλουπόλεων.

Τροπολογία 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για τις 
αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·

β) τις βασικές εδαφικές, οικονομικές, 
κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις 
για τις αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·

Or. fr

Τροπολογία 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για τις 
αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για τις 
αστικές, αγροτικές, παράκτιες, αλιευτικές
περιοχές και τις περιοχές ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για 
τις περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·
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Or. en

Τροπολογία 527
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για τις 
αστικές, αγροτικές, παράκτιες και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·

β) τις βασικές εδαφικές προκλήσεις για τις 
αστικές, αγροτικές, παράκτιες, ορεινές και 
αλιευτικές περιοχές καθώς και για τις 
περιοχές με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 174 και 349 της Συνθήκης, οι οποίες 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν λόγω της φύσης τους ειδικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουν 
πολλά διαφορετικά προβλήματα, όπως η μετανάστευση και η οικονομική δυσπραγία. Για τον 
λόγο αυτόν, είναι επιθυμητό οι περιφέρειες αυτές να αναφέρονται ξεχωριστά.

Τροπολογία 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές, τις 
στρατηγικές περιφερειακής ολοκλήρωσης 
για τις περιφέρειες που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 και τις στρατηγικές θαλάσσιων 
λεκανών·

Or. fr

Τροπολογία 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

Or. en

Τροπολογία 531
Peter Simon
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου που καλύπτεται από το ΚΣΠ,
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών σε 
περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες συμμετέχουν σε τέτοιες 
στρατηγικές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ολοένα αυξανόμενη σπουδαιότητα των μητροπολιτικών περιφερειών 
ως μορφή περιφερειακής ανάπτυξης και εδαφικής συνεργασίας που υπερβαίνει τα αστικά, 
περιφερειακά και εθνικά όρια.

Τροπολογία 532
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

δ) τους τομείς προτεραιότητας για τις 
δραστηριότητες διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών·

Or. it

Τροπολογία 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης και των σχετικών 
συστάσεων του Συμβουλίου που έχουν 
εκδοθεί βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης και των σχετικών 
συστάσεων του Συμβουλίου που έχουν 
εκδοθεί βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης.

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων και άλλες σχετικές 
στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης και των σχετικών 
συστάσεων του Συμβουλίου που έχουν 
εκδοθεί βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης.

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων.

Or. es

Τροπολογία 536
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις δυνάμει 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και των σχετικών συστάσεων 
του Συμβουλίου που έχουν εκδοθεί βάσει 
του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης.

στ) τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση 
της συνοχής και της συνέπειας του 
προγραμματισμού των Ταμείων του ΚΣΠ 
με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις δυνάμει 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και των σχετικών συστάσεων 
του Συμβουλίου που έχουν εκδοθεί βάσει 
του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης συμπεριλαμβάνοντας, εφεξής, 
τη δεξιότητα διαχείρισης έργων και 
προγραμμάτων ως υποχρεωτική 
προϋπόθεση για την απασχόληση στις 
διαχειριστικές αρχές και τους 
ενδιάμεσους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Έγκριση και επανεξέταση
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.
Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.
Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους, για να διασφαλίσουν 
την συνέπειά τους με το αναθεωρημένο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ΚΣΠ συνιστά ουσιώδες στοιχείο της νομοθετικής πράξης. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και όχι ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση και επανεξέταση Έγκριση

Or. en

Τροπολογία 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο καθορίζεται 
στο Παράρτημα [X].

Or. en

Τροπολογία 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού. 

Η Επιτροπή προτείνει, ως επιπλέον 
παράρτημα, ένα κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο εντός 3 μηνών από την έκδοση του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. fr

Τροπολογία 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός 3 μηνών από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142 του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου εντός ενός μηνός από την έκδοση 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Νίκος Χρυσόγελος, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 

διαγράφεται
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όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
πρόταση για την αναθεώρηση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 
να ζητήσουν από την Επιτροπή να 
υποβάλει τέτοια πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και, 
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το 
παράρτημα και το υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά τη 
διαδικασία συναπόφασης.
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Or. fr

Τροπολογία 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει και,
όπου χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 142, αναθεωρημένο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο.

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη ή οι προτεραιότητές της πρέπει 
να τροποποιηθούν προκειμένου να 
προσαρμοστούν σε σοβαρές αλλαγές στην 
οικονομική ή κοινωνική κατάσταση εντός 
της Ένωσης, η Επιτροπή προτείνει να 
αναθεωρείται το πλαίσιο.

Or. es

Τροπολογία 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους, για να διασφαλίσουν 
την συνέπειά τους με το αναθεωρημένο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Catherine
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους, για να διασφαλίσουν 
την συνέπειά τους με το αναθεωρημένο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους, για να διασφαλίσουν 
την συνέπειά τους με το αναθεωρημένο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Εντός έξι μηνών από την έγκριση ενός 
αναθεωρημένου κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, τα κράτη μέλη οι περιφερειακές 
αρχές και οι τοπικοί πολιτικοί, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 4, προτείνουν 
τροποποιήσεις, εάν είναι απαραίτητο, της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων τους.

Or. fr

Τροπολογία 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 12 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 a
Οδηγός για δικαιούχους

1. Η Επιτροπή θα προετοιμάσει 
λεπτομερή πρακτικό οδηγό σχετικά με 
τον τρόπο αποτελεσματικής πρόσβασης 
και χρήσης των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό κοινών 
διατάξεων και σχετικά με τον τρόπο 
αξιοποίησης της συμπληρωματικότητας 
με άλλα μέσα σχετικών πολιτικών της 
Ένωσης.
2. Ο εν λόγω οδηγός θα συνταχθεί το
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και θα 
παράσχει για κάθε θεματικό στόχο μια 
επισκόπηση των διαθέσιμων σχετικών 
μέσων σε επίπεδο ΕΕ με λεπτομερείς 
πηγές πληροφόρησης, παραδείγματα 
καλών πρακτικών ώστε να συνδυαστούν 
τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο και μεταξύ τομέων πολιτικής, 
περιγραφή των αρμόδιων αρχών και 
φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση 
κάθε μέσου, κατάλογο ελέγχου για 
πιθανούς δικαιούχους ώστε να 
εντοπίσουν τους καλύτερους πόρους 
χρηματοδότησης.
3. Ο εν λόγω οδηγός θα δημοσιευθεί στον 
ιστότοπο των σχετικών Γενικών 
Διευθύνσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
και οι διαχειριστικές αρχές που δρουν 
σύμφωνα με το άρθρο 105, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή των Περιφερειών, θα 
διασφαλίσουν τη διάδοση του οδηγού 
αυτού στους πιθανούς δικαιούχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, έχει αποδειχθεί ότι οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τον εντοπισμό 
των πλέον κατάλληλων μέσων χρηματοδότησης για τα ειδικά τους έργα. Στόχος της εν λόγω 
τροπολογίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένη χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2014 έως 
31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει, σε 
συμφωνία με τις δικές του τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, σύμβαση εταιρικής 
σχέσης για την περίοδο από 
1ης Ιανουαρίου 2014 έως 
31 Δεκεμβρίου 2020.

Σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου η εθνική 
νομοθεσία ή οι διοικητικές διατάξεις 
αναθέτουν στις περιφέρειες και στις 
τοπικές αρχές τον ρόλο του διαχειριστή 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι εν 
λόγω περιφέρειες και τοπικές αρχές 
συμμετέχουν πλήρως στην εκπόνηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην εταιρική σχέση ισότιμα με τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
άρθρο 5, καταρτίζει σύμβαση εταιρικής 
σχέσης για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
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Or. en

Τροπολογία 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει
σύμβαση εταιρικής σχέσης για την περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31
Δεκεμβρίου 2020.

1. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
καταρτίζεται για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. it

Τροπολογία 554
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σύμβαση 
εταιρικής σχέσης, στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό, 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, για 
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 
31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. pt

Τροπολογία 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)



AM\903901EL.doc 55/177 PE491.052v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε κράτη μέλη όπου, βάσει εθνικής 
νομοθεσίας ή διοικητικών διατάξεων, οι 
περιφέρειες και οι τοπικές αρχές 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα εν 
λόγω κράτη μέλη συμμετέχουν πλήρως 
στην κατάρτιση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 556
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

2. Σε κράτη μέλη στα οποία η εθνική 
νομοθεσία ή οι διοικητικές διατάξεις 
χορηγούν στις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές κάποιον ρόλο στην υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αυτές 
συμμετέχουν πλήρως στην προετοιμασία 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης.

Or. pt

Τροπολογία 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 
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εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

και στο άρθρο 5. Η σύμβαση εταιρικής 
σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο με την 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε 
διάλογο με την Επιτροπή.

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 4 
και το άρθρο 5, σε διάλογο με την 
Επιτροπή.

Στα κράτη μέλη στα οποία άλλες 
δημόσιες αρχές αναλαμβάνουν ρόλο 
δικαιούχων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, οι εν λόγω αρχές 
συμμετέχουν πλήρως στην εκπόνηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στην κατάρτιση των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης, καθώς αποτελούν συγχρηματοδότες και διαχειριστές της πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
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συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

συντάσσεται, σε όλα τα στάδια 
προετοιμασίας της, από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 560
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο 
με την Επιτροπή.

2. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης 
συντάσσεται από τα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τους εταίρους όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 5. Η σύμβαση εταιρικής 
σχέσης καταρτίζεται σε διάλογο με την 
Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 561
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης καλύπτει 
τη συνολική υποστήριξη των Ταμείων του 
ΚΣΠ στο οικείο κράτος μέλος.

3. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης καλύπτει 
τη συνολική υποστήριξη των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ στο οικείο 
κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 562
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση εταιρικής σχέσης πρέπει να 
υποβληθεί στη διαδικασία δημόσιων 
διαβουλεύσεων πριν από την υποβολή της 
στην Επιτροπή

Or. en

Τροπολογία 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 3 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 6 μηνών από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 564
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 3 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

4. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης του στην 
Επιτροπή εντός 6 μηνών από την έγκριση 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου.



AM\903901EL.doc 59/177 PE491.052v01-00

EL

Or. it

Τροπολογία 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι διατάξεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης ισχύουν εξίσου στη σύμβαση για 
το ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης που καταρτίζεται από τα 
κράτη μέλη.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Συγχρονισμός με τις εγκεκριμένες μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία 566
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση εταιρικής σχέσης ορίζει: Περιεχόμενα που αφορούν τόσο τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης όσο και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει 
καθοριστούν στο πλέον κατάλληλο 
επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας. Η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης ορίζει:

Or. en

Τροπολογία 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις προτεραιότητες της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που 
περιλαμβάνουν:

α) ρυθμίσεις για την προώθηση της 
μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 
περιφερειών και την καθυστέρηση των 
λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, που 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στο 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 569
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
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αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, όπως και 
στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και στις 
συστάσεις του Συμβουλίου του 2011 για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αειφόρων αναπτυξιακών αναγκών με 
αναφορά στους θεματικούς στόχους, τις 
οριζόντιες αρχές που προβλέπονται στα 
άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού και τις συνιστώμενες δράσεις 
που ορίζονται στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στις 
συναφείς ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 571
Nuno Teixeira
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών των κρατών 
μελών και των περιφερειών με αναφορά 
στους θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 
σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και όλων των περιφερειών, προκειμένου να γνωρίζουν τις 
πραγματικές συνθήκες που επηρεάζουν κάθε επιμέρους περιφέρεια και πώς μπορούν τα 
διαρθρωτικά Ταμεία να βοηθήσουν στην επίλυσή τους. Θα είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί 
μια αξιόπιστη διάγνωση για κάθε περιφέρεια προκειμένου να κατανεμηθούν με καλύτερο και 
αποτελεσματικότερο τρόπο τα κονδύλια των διαρθρωτικών Ταμείων.

Τροπολογία 572
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις ειδικές για 
κάθε χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 της Συνθήκης και στις 

i) ανάλυση των ανισοτήτων και των 
αναπτυξιακών αναγκών με αναφορά στους 
θεματικούς στόχους και τις βασικές 
δράσεις που ορίζονται στο κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
στόχους που ορίζονται στις συναφείς
ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
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σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 574
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στοιχεία τα οποία έχουν ήδη παρασχεθεί ή υπαχθεί σε διαπραγμάτευση βάσει του πλαισίου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν χρειάζεται απαραίτητα να επαναληφθούν στη σύμβαση 
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εταιρικής σχέσης. Στην πραγματικότητα, οι εν λόγω διατάξεις φαίνεται να περιττεύουν και δεν 
διευκολύνουν την απλοποίηση. Επίσης, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί σε προγενέστερο χρόνο σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 575
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 576
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ· οι θεματικοί στόχοι 
ενδέχεται να ποικίλλουν από τη μία 
περιφέρεια στην άλλη και, κατά συνέπεια, 
όταν καθοριστούν, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι ανάγκες που έχουν εντοπιστεί σε 
κάθε επιμέρους περιφέρεια·

Or. ro
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Τροπολογία 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ· οι θεματικοί στόχοι 
ενδέχεται να διαφέρουν από τη μία 
περιφέρεια στην άλλη και απορρέουν από 
τις εντοπισμένες ανάγκες κάθε 
περιφέρειας.

Or. en

Τροπολογία 578
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

ii) συνοπτική ανάλυση που αιτιολογεί την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η σύμβαση εταιρικής σχέσης πρέπει να αποτελεί προγραμματικό έγγραφο που πλαισιώνει και 
καθορίζει γενικούς κανόνες για τον μετέπειτα προγραμματισμό. Η αιτιολόγηση των 
προγραμματικών επιλογών πρέπει να υποβάλλεται με τα προγράμματα και όχι εκ των προτέρων.
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Τροπολογία 579
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

ii) συνοπτική ανάλυση των εκ των 
προτέρων αξιολογήσεων των 
προγραμμάτων που αιτιολογούν την 
επιλογή των θεματικών στόχων και την 
ενδεικτική κατανομή των πόρων των 
Ταμείων του ΚΣΠ. Οι εν λόγω θεματικοί 
στόχοι μπορούν να είναι διαφορετικοί σε 
κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 580
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στοιχεία τα οποία έχουν ήδη παρασχεθεί ή υπαχθεί σε διαπραγμάτευση βάσει του πλαισίου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν χρειάζεται απαραίτητα να επαναληφθούν στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης. Στην πραγματικότητα, οι εν λόγω διατάξεις φαίνεται να περιττεύουν και δεν 
διευκολύνουν την απλοποίηση. Επίσης, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί σε προγενέστερο χρόνο σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
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Τροπολογία 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 583
Catherine Bearder
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 584
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, καθώς και το συνολικό 
ενδεικτικό ποσό υποστήριξης που 
προβλέπεται για τους στόχους που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή·

iv) ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης 
από την Ένωση ανά θεματικό στόχο σε 
εθνικό επίπεδο για καθένα από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Νίκος Χρυσόγελος, Karin 
Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv a) το πιθανό ποσοστό στήριξης που 
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υπολογίζεται για συμπληρωματικές 
δραστηριότητες με Ταμεία που δεν 
καλύπτονται από το ΚΣΠ τα οποία 
προβλέπουν ειδικά αυτού του είδους τη 
συνεργασία, όπως κοινή χρηματοδότηση 
για ολοκληρωμένα έργα στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος· για 
συμβάσεις εταιρικής σχέσης που θεωρούν 
το περιβάλλον ή το κλίμα θεματικούς 
στόχους, το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
δίδεται προτεραιότητα σε 
δραστηριότητες χρηματοδότησης που 
συμπληρώνουν ολοκληρωμένα έργα σε 
αυτούς τους τομείς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «ολοκληρωμένα έργα» στο πλαίσιο του LIFE συνιστούν απτό εργαλείο ενσωμάτωσης της 
διάστασης του περιβάλλοντος και του κλίματος. Έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά 
σε μια αποδοτική χρήση των ταμείων, στη συνεπή εφαρμογή μείζονος περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και στην αύξηση της ικανότητας απορρόφησης της χρηματοδότησης που 
προβλέπεται για το περιβάλλον και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και γεωργίας. 
Προκειμένου να είναι εφικτές στην πράξη, οι πιθανές συμπληρωματικές δραστηριότητες με τα 
Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο α α (νέο)
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Τροπολογία 587
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδους σημασίας να ληφθούν υπόψη οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης, προκειμένου να ενισχύσουν τη στρατηγική τους διάσταση.

Τροπολογία 588
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές και τις στρατηγικές 
για τις μητροπολιτικές θαλάσσιες λεκάνες 
σε περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες συμμετέχουν σε τέτοιες 
στρατηγικές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ολοένα αυξανόμενη σπουδαιότητα των μητροπολιτικών περιφερειών 
ως μορφή περιφερειακής ανάπτυξης και εδαφικής συνεργασίας που υπερβαίνει τα αστικά, 
περιφερειακά και εθνικά όρια.
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Τροπολογία 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές, τις στρατηγικές 
περιφερειακής ολοκλήρωσης για τις 
περιφέρειες που καλύπτονται από το 
άρθρο 349 και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες, όπου τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες που συμμετέχουν έχουν 
καθορίσει τέτοιες στρατηγικές·

Or. fr

Τροπολογία 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

v) τους κύριους τομείς προτεραιότητας για 
τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, τις 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

Or. en

Τροπολογία 591
Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) τον κατάλογο των προγραμμάτων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής, 
με εξαίρεση τα προγράμματα του στόχου 
της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 
και τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και του 
ΕΤΘΑ, με τις αντίστοιχες ενδεικτικές 
χορηγήσεις ανά Ταμείο του ΚΣΠ και ανά 
έτος·

vii) τον κατάλογο των προγραμμάτων του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής, 
με εξαίρεση τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ 
και του ΕΤΘΑ, με τις αντίστοιχες 
ενδεικτικές χορηγήσεις ανά Ταμείο του 
ΚΣΠ και ανά έτος·

Or. fr

Τροπολογία 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii a) τα μέσα συντονισμού των 
προγραμμάτων στα οποία επικεντρώνεται 
το άρθρο 14 (α (vii)) με προγράμματα που 
αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου 
της ευρωπαϊκής περιφερειακής 
συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων με διαφορετικούς 
στόχους πολιτικής συνοχής και εκείνων που αφορούν την ευρωπαϊκή περιφερειακή συνεργασία, 
προκειμένου να εδραιωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της τελευταίας. 

Τροπολογία 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – point α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί η 
ευθυγράμμιση με τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες, σε περιπτώσεις που 
τα κράτη μέλη συμμετέχουν σε τέτοιες 
στρατηγικές, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση 
από τα Ταμεία για τις εν λόγω 
στρατηγικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Ταμεία πρέπει να συντονίζονται στενά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές που αφορούν τις θαλάσσιες λεκάνες προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής 
χρηματοδότηση από τα Ταμεία για τις εν λόγω στρατηγικές.

Τροπολογία 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
εδαφική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ, η οποία ορίζει:

β) μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
αειφόρο εδαφική ανάπτυξη που 
χρηματοδοτείται από τα Ταμεία του ΚΣΠ, 
η οποία ορίζει:

Or. en

Τροπολογία 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Νίκος Χρυσόγελος, Karin 
Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τους μηχανισμούς σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο που εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων του 
ΚΣΠ και άλλων ενωσιακών και εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων καθώς και με την 
ΕΤΕπ·

i) τους μηχανισμούς σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο που εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων του 
ΚΣΠ και άλλων ενωσιακών και εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως όπου αυτοί 
προβλέπουν δομημένη συνεργασία όπως 
το πρόγραμμα LIFE, καθώς και με την 
ΕΤΕπ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «ολοκληρωμένα έργα» στο πλαίσιο του LIFE συνιστούν απτό εργαλείο ενσωμάτωσης της 
διάστασης του περιβάλλοντος και του κλίματος. Έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά 
σε μια αποδοτική χρήση των ταμείων, στη συνεπή εφαρμογή μείζονος περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και στην αύξηση της ικανότητας απορρόφησης της χρηματοδότησης που 
προβλέπεται για το περιβάλλον και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και γεωργίας. 
Προκειμένου να είναι εφικτές στην πράξη, οι πιθανές συμπληρωματικές δραστηριότητες με τα 
Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία 596
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τους μηχανισμούς σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο που εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων του 
ΚΣΠ και άλλων ενωσιακών και εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων καθώς και με την 
ΕΤΕπ·

i) τους μηχανισμούς σε εθνικό, 
πολυπεριφερειακό και περιφερειακό 
επίπεδο που εξασφαλίζουν τον συντονισμό 
μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ και άλλων 
ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών 
μέσων καθώς και με την ΕΤΕπ·

Or. fr
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Τροπολογία 597
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τους μηχανισμούς σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο που εξασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων του 
ΚΣΠ και άλλων ενωσιακών και εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων καθώς και με την 
ΕΤΕπ·

i) τους μηχανισμούς σε εθνικό, 
πολυπεριφερειακό και περιφερειακό 
επίπεδο που εξασφαλίζουν τον συντονισμό 
μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ και άλλων 
ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών 
μέσων καθώς και με την ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ για την εδαφική ανάπτυξη αστικών, 
περιαστικών, αγροτικών, παράκτιων και 
αλιευτικών περιοχών, καθώς και περιοχών 
με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, και 
ιδίως τις ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 
28 και 29 και 99 που συνοδεύονται, κατά 
περίπτωση, από κατάλογο των πόλεων που 
θα συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη που στηρίζεται από τα Ταμεία τα οποία 
καλύπτονται από τον κανονισμό κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) είναι βασική για περιαστικές 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην δύνανται να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στα 
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ταμεία που είναι διαθέσιμα για τις αστικές περιοχές, αλλά και στους προϋπολογισμούς που 
κατανέμονται σε αγροτικές περιοχές. «Η νέα αστική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από 
περιαστική ανάπτυξη». Είναι σαφές ότι το περιαστικό είδος δεν συμπληρώνει απλώς τα κενά,
αλλά είναι ένα νέο και ξεχωριστό είδος πολυλειτουργικής εδαφικής μονάδας.

Τροπολογία 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ για την εδαφική ανάπτυξη αστικών, 
αγροτικών, παράκτιων και αλιευτικών 
περιοχών, καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα 
εδαφικά χαρακτηριστικά, και ιδίως τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 28, 29 
και 99 που συνοδεύονται από τον 
κατάλογο κριτηρίων για τον καθορισμό 
λειτουργικών αστικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων, 
ορεινών και διασυνοριακών και 
αλιευτικών περιοχών, καθώς και περιοχών 
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χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, και 
ιδίως τις ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 
28 και 29 και 99 που συνοδεύονται, κατά 
περίπτωση, από κατάλογο των πόλεων που 
θα συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

Or. fr

Τροπολογία 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ· 

τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, προαστιακών, 
αγροτικών, παράκτιων και αλιευτικών 
περιοχών, καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα 
εδαφικά χαρακτηριστικά, και ιδίως τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 28, 29 
και 99 που συνοδεύονται από κατάλογο 
των κριτηρίων για τον καθορισμό 
αστικών και προαστιακών περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
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των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη διαφόρων ειδών περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών, 
αγροτικών, παράκτιων και αλιευτικών 
περιοχών, καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα 
εδαφικά χαρακτηριστικά, και ιδίως τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 28, 29 
και 99 που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, 
από κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού ΕΤΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την αειφόρο 
εδαφική ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, 
παράκτιων και αλιευτικών περιοχών, 
καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99.

Or. en

Τροπολογία 604
Rosa Estaràs Ferragut
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, περιαστικών, 
αγροτικών, παράκτιων και αλιευτικών 
περιοχών, καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα 
εδαφικά χαρακτηριστικά, και ιδίως τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 28, 29 
και 99 που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, 
από ενδεικτικό κατάλογο των πόλεων που 
ενδέχεται να συμμετάσχουν στον 
μηχανισμό αστικής ανάπτυξης ο οποίος 
αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού 
του ΕΤΠΑ·

Or. es

Τροπολογία 605
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
αντίστοιχη εδαφική κλίμακα της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, όπως οροσειρές, νησιά ή 
περιοχές με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή 
πυκνότητα και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται·

Or. en
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Τροπολογία 606
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων, 
ορεινών και αλιευτικών περιοχών, καθώς 
και περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν λόγω της φύσης τους ειδικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουν 
πολλά διαφορετικά προβλήματα, όπως η μετανάστευση και η οικονομική δυσπραγία. Για τον 
λόγο αυτόν, είναι επιθυμητό οι περιφέρειες αυτές να αναφέρονται ξεχωριστά.

Τροπολογία 607
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
αντίστοιχη εδαφική κλίμακα της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
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χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, όπως οροσειρές, νησιά ή 
περιοχές με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή 
πυκνότητα και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99·

Or. en

Τροπολογία 608
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, στο 
κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο, της 
χρήσης των Ταμείων του ΚΣΠ για την 
εδαφική ανάπτυξη αστικών, αγροτικών,
παράκτιων και αλιευτικών περιοχών, 
καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, όπως ορεινές περιοχές, 
νησιά ή αραιοκατοικημένες περιοχές και 
ιδίως τις ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 
28 και 29 και 99·

Or. fr

Τροπολογία 609
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
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των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, προαστιακών,
αγροτικών, παράκτιων και αλιευτικών 
περιοχών, καθώς και περιοχών με ιδιαίτερα 
εδαφικά χαρακτηριστικά, και ιδίως τις 
ρυθμίσεις εφαρμογής των άρθρων 28 και 
29 και 99·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ είναι εξίσου 
θεμελιώδης σε προαστιακές περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν να στερηθούν όχι μόνο κονδύλια 
που αφορούν αγροτικές περιοχές, αλλά και χρηματοδότηση που χορηγείται σε αστικές περιοχές, 
παρόλο που ο αριθμός προαστιακών περιοχών σε όλη την ΕΕ ολοένα και αυξάνεται. 

Τροπολογία 610
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29 και 99 
που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

τις ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης 
των Ταμείων του ΚΣΠ για την εδαφική 
ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
και αλιευτικών περιοχών, καθώς και 
περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28, 29 και 99 που 
συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
ενδεικτικό κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετάσχουν στον μηχανισμό αστικής 
ανάπτυξης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 
8 του κανονισμού του ΕΤΠΑ·

Or. en
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Τροπολογία 611
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) τους κύριους τομείς προτεραιότητας 
για τη συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις 
θαλάσσιες λεκάνες·

Or. en

Τροπολογία 612
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των περιφερειακών 
δημογραφικών προκλήσεων και των 
ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. de

Τροπολογία 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο διακρίσεων ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τις γεωγραφικές περιοχές 
που πλήττονται από δημογραφικές 
προκλήσεις, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. fr

Τροπολογία 614
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά και δημογραφικά προβλήματα 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 174 της 
Συνθήκης, τη φτώχεια ή στοχευόμενων 
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή 
αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεικτικής κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. fr
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Τροπολογία 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη αειφόρο στρατηγική 
για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών 
των γεωγραφικών περιοχών που 
πλήττονται κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση,
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια και την 
ανεργία ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·
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Or. xm

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία ενισχύει την παράγραφο ενώ 
παραμένει σύμφωνη με άλλες διατάξεις στον κανονισμό. Η φράση «κατά περίπτωση» πρέπει να 
αφαιρεθεί καθώς προκαλεί σύγχυση και θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνείες σε εθνικό 
επίπεδο. Χρειάζονται στοιχεί για τη χρηματοδοτική κατανομή προκειμένου να 
παρακολουθούνται οι επενδύσεις και ο αντίκτυπός τους στις ειδικές στοχευόμενες ομάδες.

Τροπολογία 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση,
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και τα άτομα με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 618
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
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αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά και δημογραφικά προβλήματα 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 174 της 
Συνθήκης, τη φτώχεια ή στοχευόμενων 
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή 
αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεικτικής κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 619
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις γυναίκες, τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα 
άτομα με αναπηρία, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ·

Or. en

Τροπολογία 620
Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες 
κοινότητες, κατά περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των χρηματοδοτήσεων για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

γ) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά και δημογραφικά προβλήματα 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 174 της 
Συνθήκης, ή φτώχεια στοχευόμενων 
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή 
αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, κατά 
περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεικτικής κατανομής των 
χρηματοδοτήσεων για τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες θα συμμετέχουν στο μέλλον στην εφαρμογή των στρατηγικών 
της ΕΕ.

Τροπολογία 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
την ανάπτυξη των υποδομών των 
περιφερειών, ιδίως όσον αφορά την 
ολοκληρωμένη αξιοποίηση των Ταμείων 
του ΚΣΠ, της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και των ταμείων ΔΕΔ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές 
συνδέσεις και στην ένταξη περιφερειών 
σε διακρατικούς άξονες μεταφορών·



AM\903901EL.doc 89/177 PE491.052v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ο τρόπος με τον οποίο θα 
συνεισφέρουν τα Ταμεία του ΚΣΠ στην 
επίτευξη ολοκληρωμένων εθνικών 
στρατηγικών κατά της φτώχειας όπως 
προβλέπονται στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων που προωθούν την 
ενσωμάτωση όλων των ομάδων που 
αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με 
βάση τις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έναν ενοποιημένο πίνακα ορόσημων και 
ποσοτικών στόχων που θεσπίζονται στα 
προγράμματα για το πλαίσιο επιδόσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
1, μαζί με τη μεθοδολογία και τον 
μηχανισμό για τη διασφάλιση της 
συνέπειας σε όλα τα προγράμματα και τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

i) έναν ενοποιημένο πίνακα μετρήσιμων
ποιοτικών και ποσοτικών ορόσημων και 
στόχων που θεσπίζονται στα προγράμματα 
για το πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 1, μαζί με τη 
μεθοδολογία και τον μηχανισμό για τη 
διασφάλιση της συνέπειας σε όλα τα 
προγράμματα και τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en
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Τροπολογία 624
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) έναν ενοποιημένο πίνακα ορόσημων και 
ποσοτικών στόχων που θεσπίζονται στα 
προγράμματα για το πλαίσιο επιδόσεων 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1, μαζί με τη μεθοδολογία και 
τον μηχανισμό για τη διασφάλιση της 
συνέπειας σε όλα τα προγράμματα και τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

i) έναν ενοποιημένο πίνακα ορόσημων και 
ποσοτικών στόχων που θεσπίζονται στα 
προγράμματα μαζί με τη μεθοδολογία και 
τον μηχανισμό για τη διασφάλιση της 
συνέπειας σε όλα τα προγράμματα και τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 625
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης 
των εκ των προτέρων όρων που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, όταν δεν 
πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι·

ii) συνοπτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης 
των εκ των προτέρων όρων και των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, όταν δεν 
πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχονται και να 
διασφαλίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους και όχι μεμονωμένης περιφέρειας (όταν ο 
προγραμματισμός είναι περιφερειακός).
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Τροπολογία 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης 
των εκ των προτέρων όρων και των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, όταν δεν 
πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι·

ii) συνοπτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης 
των εκ των προτέρων όρων και των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής τους, όταν δεν πληρούνται οι 
εκ των προτέρων όροι·

Or. de

Τροπολογία 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) τα μέτρα για την αποτελεσματική 
κατανομή των πόρων λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαδικασίες ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων και τον ρόλο τους
στην προετοιμασία της σύμβασης 

iv) τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
εφαρμογή της προσέγγισης πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και τη συμμετοχή των 
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εταιρικής σχέσης και της έκθεσης 
προόδου, όπως ορίζει το άρθρο 46 του 
παρόντος κανονισμού·

εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 
και ο ρόλος των εταίρων στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και της έκθεσης προόδου, όπως 
ορίζει το άρθρο 46 του παρόντος 
κανονισμού και στην προετοιμασία, 
υλοποίηση, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση των προγραμμάτων, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου 
καταλόγου των εταίρων που 
συμμετέχουν, περιγραφή του τρόπου 
επιλογής τους και των αρμοδιοτήτων 
τους, καθώς και τις απόψεις τους σχετικά 
με το περιεχόμενο της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και σχετικά με την 
εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 629
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iv) έναν ενδεικτικό κατάλογο των εταίρων 
και των μέτρων που λαμβάνονται από το 
κράτος μέλος και τις αρμόδιες 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 
και το άρθρο 5 για τη συμμετοχή εκείνων
των εταίρων και τον ρόλο τους στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και της έκθεσης προόδου, όπως 
ορίζει το άρθρο 46 του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 630
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 631
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv – σημείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εδαφική ανάλυση της πιο 
αποτελεσματικής κλίμακας λειτουργικής 
περιοχής (οροσειρά, λεκάνη, κοιλάδα, 
συγκρότημα δήμων κ.λπ.) ώστε να 
επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι ακόμη 
και μέσω πολυπεριφερειακών 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 632
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv a) την πιο αποτελεσματική μορφή 
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εδαφικής ανάλυσης στο κατάλληλο 
γεωγραφικό επίπεδο σύμφωνα με το 
λειτουργικό περιβάλλον (οροσειρά, 
λεκάνη, κοιλάδα, συγκρότημα δήμων 
κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθούν οι 
καθορισμένοι στόχοι, μεταξύ άλλων και 
μέσω πολυπεριφερειακών προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 633
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv a) την εισαγωγή υποχρεωτικής 
κατάρτισης διαχείρισης έργων και 
προγραμμάτων για το προσωπικό τόσο 
στις διαχειριστικές αρχές όσο και στους 
ενδιάμεσους φορείς εάν εντοπιστούν 
αδυναμίες σε μια εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στη 
διαχείριση έργων και προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv a)τον εντοπισμό των νομικών και των 
διοικητικών εμποδίων στην υλοποίηση 
της εταιρικής σχέσης στο εθνικό πλαίσιο 
και τις δράσεις που προβλέπονται για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω εμποδίων 
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Or. en

Τροπολογία 635
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv α) την εδαφική ανάλυση της πιο 
αποδοτικής κλίμακας λειτουργικής 
περιοχής (οροσειρά, λεκάνη, κοιλάδα, 
συγκρότημα δήμων κ.λπ.) ώστε να 
επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι ακόμη 
και μέσω πολυπεριφερειακών 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv β) τον εντοπισμό των σχετικών 
υφιστάμενων 
εθνικών/περιφερειακών/τοπικών 
εταιρικών σχέσεων και δομών 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και 
τρόπους να ληφθούν υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης να 
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των 
αρχών και των δικαιούχων και, όπου 
χρειάζεται, των δικαιούχων των μέτρων 
που πρέπει να ληφθούν γι’ αυτό τον 
σκοπό·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 638
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης να 
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των 
αρχών και των δικαιούχων και, όπου 
χρειάζεται, των δικαιούχων των μέτρων 
που πρέπει να ληφθούν γι’ αυτό τον 
σκοπό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης να 
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των 
αρχών και των δικαιούχων και, όπου 
χρειάζεται, των δικαιούχων των μέτρων 

i) εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης να 
ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των 
αρχών, των δικαιούχων και των εταίρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 
παρόντος κανονισμού και των μέτρων που 



AM\903901EL.doc 97/177 PE491.052v01-00

EL

που πρέπει να ληφθούν γι’ αυτό τον σκοπό· πρέπει να ληφθούν γι’ αυτό τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 640
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) συνοπτική παρουσίαση των 
προγραμματιζόμενων ενεργειών και των 
αντίστοιχων ποσοτικών στόχων στα 
προγράμματα για να επιτευχθεί μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) αξιολόγηση των υφισταμένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων και των μέτρων που 
προγραμματίζονται για να εξασφαλιστεί 
ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών 
μεταξύ των δικαιούχων και των αρμόδιων 
διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών των 
προγραμμάτων μπορούν να 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

iii) αξιολόγηση των υφισταμένων 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων και των μέτρων που 
προγραμματίζονται για να εξασφαλιστεί 
ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών 
μεταξύ των δικαιούχων και των αρμόδιων 
διαχειριστικών και ελεγκτικών αρχών των 
προγραμμάτων μπορούν να 
πραγματοποιούνται κατά προτίμηση μέσω 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

Or. es
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Τροπολογία 642
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) μια εκ των προτέρων αξιολόγηση 
των ικανοτήτων στη διαχείριση έργων 
και προγραμμάτων εκείνων που 
στελεχώνουν υπηρεσίες σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό κυβερνητικό 
επίπεδο οι οποίοι θα συνυπογράψουν τις 
συμβάσεις εταιρικής σχέσης προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλοι για 
τον σκοπό αυτόν από την άποψη των 
διοικητικών ικανοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης με τον 
παρόντα κανονισμό, το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 και τις συστάσεις του 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης,
λαμβάνοντας υπόψη τις εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις των προγραμμάτων, και 
διατυπώνει παρατηρήσεις εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Το κράτος 
μέλος παρέχει όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης με τον 
παρόντα κανονισμό, τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων,
λαμβάνοντας υπόψη τις εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις των προγραμμάτων, και 
διατυπώνει παρατηρήσεις εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Το κράτος 
μέλος παρέχει όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.
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περίπτωση, αναθεωρεί τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εξαλείφουμε τις αναφορές στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις δεδομένου ότι αυτές σημαίνουν τη 
σύνδεση της πολιτικής συνοχής με σειρά στόχων που υπερβαίνουν κατά πολύ τους στόχους που 
είναι συναφείς με την πολιτική αυτή.

Τροπολογία 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης με τον 
παρόντα κανονισμό, το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 και τις συστάσεις του 
Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις των προγραμμάτων, και 
διατυπώνει παρατηρήσεις εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Το κράτος 
μέλος παρέχει όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης. 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης με τον 
παρόντα κανονισμό, το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο, και λαμβάνοντας υπόψη τις εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων, και διατυπώνει 
παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης. Το κράτος μέλος 
παρέχει όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρεί τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

Or. fr

Τροπολογία 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν τίθεται 
σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστική 
πράξη, απόφαση για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης το αργότερο 
εντός έξι μηνών από την υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Στην απόφασή της για την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή 
διαπιστώνει την πραγματική συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
που καλούνται να προσυπογράψουν τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης, βάσει του 
θεσμικού συστήματος του κάθε κράτους 
μέλους. Η σύμβαση εταιρικής σχέσης δεν 
τίθεται σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2014.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην εταιρική σχέση ισότιμα με τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
τροποποίηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και, κατά περίπτωση, εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, για την έγκριση της 
τροποποίησης.

3. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
τροποποίηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και, κατά περίπτωση, εκδίδει απόφαση, με 
εκτελεστική πράξη, για την έγκριση της 
τροποποίησης, εντός τριών μηνών από 
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την υποβολή της από το κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη ασφάλεια δικαίου, προκειμένου να 
αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ της πρωτότυπης και της τροποποιημένης σύμβασης εταιρικής 
σχέσης.

Τροπολογία 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Where a Member State Όταν ένα κράτος 
μέλος προτείνει τροποποίηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί αξιολόγηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, 
εκδίδει απόφαση, με εκτελεστική πράξη, 
για την έγκριση της τροποποίησης.

3. Όταν ένα κράτος μέλος προτείνει 
τροποποίηση της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η εν 
λόγω τροποποίηση προτείνεται σε 
συμφωνία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, όπως ορίζεται βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 4 και
πραγματοποιεί αξιολόγηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, 
εκδίδει απόφαση, με εκτελεστική πράξη, 
για την έγκριση της τροποποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες ή 
σοβαρή πτωτική στροφή της οικονομίας 
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του, η Επιτροπή δύναται να ζητεί από το 
εν λόγω κράτος μέλος να αξιολογεί κατά 
πόσον η επανεξέταση και τροποποίηση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του είναι 
σκόπιμη και αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τις 
ειδικές ανά ταμεία αποστολές σύμφωνα 
με τους στόχους τους βάσει της 
Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
όπως εξειδικεύονται σε εθνικό και 
περιφερειακό πλαίσιο από τα εθνικά 
προγράμματα μεταρρυθμίσεων και άλλες 
στρατηγικές.

Or. en

Τροπολογία 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι διαχειριστικές αρχές 
επιλέγουν αυτόνομα τους θεματικούς 
στόχους και τις επενδυτικές 
προτεραιότητες που θα διέπουν τη 
συνολική υποστήριξη της Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η επιλογή των στόχων και των προτεραιοτήτων πρέπει να επαφίεται στις διαχειριστικές αρχές 
βάσει των τοπικών ιδιαιτεροτήτων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τροπολογία 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
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υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία,
ελαχιστοποιώντας το μελλοντικό 
εξωτερικό κόστος για την ευρωπαϊκή 
κοινωνία σε σχέση με τη στρατηγική της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας 
τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
συναφείς ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες καθώς και τις 
οριζόντιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 652
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης,
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες. 

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης. 
Ωστόσο, η θεματική συγκέντρωση πρέπει 
να διαθέτει επαρκή ευελιξία ώστε να 
επιτρέπεται στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ 
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να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους 
μέλους και κάθε περιφέρειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση που προτείνεται από την Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από 
ευελιξία ώστε να μπορούν οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους και κάθε περιφέρειας, διασφαλίζοντας έτσι μια 
πιο αποδοτική χρήση των πόρων.

Τροπολογία 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης,
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες. 

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές συστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές και περιφερειακές ανάγκες. 

Or. es

Τροπολογία 654
Giommaria Uggias
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο και σε απόλυτη 
συμφωνία με τις περιφερειακές αρχές, 
στις παρεμβάσεις που παράγουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία σε 
σχέση με τη στρατηγική της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας 
τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Or. it

Τροπολογία 655
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες όσον αφορά την 



AM\903901EL.doc 107/177 PE491.052v01-00

EL

άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης,
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

επιλογή θεματικών στόχων και 
επενδυτικών προτεραιοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μακροπεριφερειακές, εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Συγχρονισμός με τις εγκεκριμένες μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία 657
Jan Březina

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

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης,
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αξιοποιώντας αποτελεσματικά 
τις ειδικές εδαφικές δυνατότητες 
λαμβάνοντας υπόψη εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες, το κοινοτικό 
στρατηγικό πλαίσιο, τις προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στις συναφείς ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ όπως εφαρμόζονται σε 
εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο από τα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
και άλλες στρατηγικές και τις σχετικές 
συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται 
βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως σημείο αναφοράς για τα 
προγραμματικά έγγραφα αντί για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Τροπολογία 658
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Εκ των προτέρων όροι
1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι 
για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
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κανόνες κάθε Ταμείου.
2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.
3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται 
οι εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των 
μέτρων που θα λάβουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός δύο 
ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία προηγείται.
4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.
5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί 
να αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά 
αιτία αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 659
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου που συνδέονται 
άμεσα με τα Ταμεία που καλύπτονται από 
το ΚΣΠ και την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους.

Or. de

Τροπολογία 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.

1. Οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι 
συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση και 
πρέπει να σχετίζονται με και να έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στις ειδικές 
υποστηριζόμενες συνθήκες, σε ένα 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, με σκοπό την 
επίτευξη ενός στόχου προτεραιότητας της 
Ένωσης. Οι εκ των προτέρων όροι 
χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την 
επίτευξη στόχων που είναι αποκλειστικά 
συναφείς με την εν λόγω πολιτική. 
Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου, υπό την 
προϋπόθεση ότι τέτοιοι εκ των προτέρων 
όροι είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας αυτών.
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Or. es

Τροπολογία 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.
Οι εκ των προτέρων όροι εφαρμόζονται 
μόνον όταν συνδέονται άμεσα με την 
εκτέλεση των Ταμείων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εκ των προτέρων όροι επιτρέπουν την αυξημένη απόδοση και απορρόφηση των Ταμείων. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να συνεπάγονται αυξημένη πολυπλοκότητα για τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές. Συνεπώς, πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις επενδύσεις της 
πολιτικής συνοχής.

Τροπολογία 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν οι εκ των 
προτέρων όροι που ορίζονται στους 
αντίστοιχους ειδικούς κανόνες για κάθε 
Ταμείο είναι εφαρμοστέοι στους ειδικούς 
στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο 
των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων 
και αν πληρούνται οι εφαρμοστέοι εκ των 
προτέρων όροι. Η εκτίμηση περιορίζεται 
στα κριτήρια που περιέχουν οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο και μπορεί να 
έχει χαρακτήρα ανάλογο προς το επίπεδο 
της χορηγούμενης στήριξης.
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Or. en

Τροπολογία 663
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν, σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, αν πληρούνται οι εφαρμοστέοι εκ 
των προτέρων όροι σε σχέση με την 
τήρηση της κατανομής αρμοδιοτήτων 
μεταξύ διαφορετικών επιπέδων 
διακυβέρνησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδους σημασίας η Επιτροπή να λάβει υπόψη το θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους 
μέλους και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι αρμοδιότητες εντός αυτού. Μάλιστα, 
φαίνεται αδιανόητο ένα κράτος μέλος να αναλαμβάνει δεσμεύσεις που βασίζονται μόνο σε 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, και το αντίθετο. 

Τροπολογία 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι. Η 
εκτίμηση βασίζεται σε κοινή μεθοδολογία 
και προϋποθέτει τη συμμετοχή των 
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό 
τους πλαίσιο, τα κράτη μέλη εκτιμούν αν,
στη σύμβαση εταιρικής σχέσης ή στα 
προγράμματά τους, οι εκ των προτέρων 
όροι που θεσπίστηκαν στους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο είναι 
εφαρμοστέοι στις ειδικές δράσεις που 
περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες 
των προγραμμάτων τους, και αν οι εν 
λόγω εκ των προτέρων όροι πληρούνται.

Or. es

Τροπολογία 666
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι ενδεχόμενοι εφαρμοστέοι εκ των 
προτέρων όροι που συνδέονται άμεσα με 
έναν θεματικό στόχο/προτεραιότητα της 
συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης/προγράμματος.

Or. it

Τροπολογία 667
Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 
εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των μέτρων 
που θα λάβουν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός δύο
ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία 
προηγείται. 

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 
εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των μέτρων 
που θα λάβουν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός 
τριών ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία 
προηγείται.

Or. fr

Τροπολογία 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 
εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των μέτρων 
που θα λάβουν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής τους, προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους το 
αργότερο εντός δύο ετών από την έγκριση 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης ή έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2016, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία προηγείται.

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 
εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των μέτρων 
που θα λάβουν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο.
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Or. en

Τροπολογία 669
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι, 
σύμφωνα με κατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης.

Or. pt

Τροπολογία 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 
εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των μέτρων 
που θα λάβουν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός δύο
ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία 
προηγείται.

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 
εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των μέτρων 
που θα λάβουν σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
τους, προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός 
τριών ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2017, ανάλογα με το ποια ημερομηνία 
προηγείται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση ορισμένων όρων θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών και διαχειριστών προγραμμάτων και, συνεπώς, το 
χρονοδιάγραμμα πρέπει να επιμηκυνθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των όρων.

Τροπολογία 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται 
οι εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των 
μέτρων που θα λάβουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός δύο 
ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία 
προηγείται.

3. Το πρόγραμμα αναφέρει τους 
εφαρμοστέους εκ των προτέρων όρους 
που δεν ικανοποιούνται κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης. Τα κράτη μέλη θα 
υποβάλουν έκθεση για την εκπλήρωσή 
τους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016.

Or. es

Τροπολογία 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 

διαγράφεται
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τους, στα σχετικά προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.

4. Το πρόγραμμα περιγράφει τα μέτρα
που πρέπει να υλοποιηθούν, εντός του 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος, για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων που 
είναι εφαρμοστέοι στις συγκεκριμένες 
δράσεις που περιλαμβάνονται στις 
προτεραιότητες του προγράμματος οι 
οποίοι δεν έχουν ικανοποιηθεί κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης του 
προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 674
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα. 

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέτρα για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής τους, 
στα σχετικά προγράμματα.

Or. fr
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Τροπολογία 675
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.

4. Τα κράτη μέλη, στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό, 
νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο,
καθορίζουν λεπτομερή μέτρα για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής τους, 
στα σχετικά προγράμματα.

Or. pt

Τροπολογία 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Νίκος Χρυσόγελος, Karin 
Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα. Όσον 
αφορά την εφαρμογή σχεδίων ή 
στρατηγικών στο πλαίσιο των θεματικών 
στόχων 4, 5 και 6, τα κράτη μέλη 
εξετάζουν ολοκληρωμένα έργα στον 
τομέα του κλίματος και του 
περιβάλλοντος ως πιθανό μοντέλο για 
αποτελεσματική, συνεπή και καλά 
συντονισμένη υλοποίηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εκ των προτέρων όροι συνιστούν κρίσιμο μέσο για να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων. Τα τεράστια οφέλη της εφαρμογής π.χ. της νομοθεσίας περί 
αποβλήτων έχουν υπολογιστεί σε επιπλέον 400.000 θέσεις εργασίας με εξοικονόμηση 72 δισ. 
ευρώ. Τα ολοκληρωμένα έργα του LIFE μπορούν να αποβούν εξαιρετικά πολύτιμα σε αυτό το 
πλαίσιο. Θεωρούνται ότι είναι υποδειγματικού χαρακτήρα, ότι εδραιώνουν εποικοδομητική και 
διαρκή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων διοικήσεων και ότι διοχετεύουν δαπάνες σε 
βασικά προβλήματα υλοποίησης.

Τροπολογία 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή. Το άρθρο 22 παράγραφος 2α 
(Αίτηση για ειδικό πρόγραμμα που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή) ισχύει για τα 
κράτη μέλη που απειλούνται ή θίγονται 
από δημοσιονομικές δυσχέρειες.

Or. de

Τροπολογία 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την δυνατότητα 
εφαρμογής και την τήρηση των συναφών
εκ των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Η 
εκτίμηση αυτή περιορίζεται στα κριτήρια 
που καθορίζονται στους ειδικούς κανόνες 
για κάθε ταμείο, έχει χαρακτήρα ανάλογο 
προς το επίπεδο της χορηγούμενης 
υποστήριξης και σέβεται τις εθνικές και 
περιφερειακές αρμοδιότητες για τη 
θέσπιση ειδικών και κατάλληλων μέτρων 
πολιτικής, καθώς και τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου των σχετικών στρατηγικών. 
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής και ενός κράτους μέλους όσον 
αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής ενός εκ 
των προτέρων όρου στον ειδικό στόχο 
των προτεραιοτήτων ενός προγράμματος 
ή την εκπλήρωσή του, τόσο η δυνατότητα 
εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 2 όσο 
και η μη εκπλήρωση αποδεικνύονται από 
την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών στον 
σχετικό άξονα προτεραιότητας για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
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Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των δεσμεύσεων από την 
Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 680
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Η μη 
εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση των 
εκ των προτέρων όρων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρόγραμμα 
ενδέχεται να συνιστά αιτία αναστολής των 
πληρωμών από την Επιτροπή.
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προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι εκ των προτέρων όροι να μην οδηγήσουν σε τυχόν αναστολή πληρωμών ή 
δημοσιονομικές διορθώσεις, με εξαίρεση αυτές που θα συμφωνήσουν τα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 681
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Η μη 
εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση των 
εκ των προτέρων όρων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρόγραμμα 
ενδέχεται να συνιστά αιτία αναστολής των 
πληρωμών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά 
αιτία αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

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

Or. en

Τροπολογία 683
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά 
αιτία αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Κατά την 
έγκριση ενός προγράμματος, η Επιτροπή 
διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των εκ των προτέρων όρων και των μέτρων 
για την εκπλήρωση ενός εκ των προτέρων όρου, αλλά δεν είναι, σε καμία περίπτωση, 
απαραίτητο να ανασταλούν οι πληρωμές στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά 
αιτία αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
παρεχόμενων από το κράτος μέλος 
στοιχείων σχετικά με τη δυνατότητα 
εφαρμογής των προτέρων όρων και 
σχετικά με την εκπλήρωση των 
εφαρμοστέων εκ των προτέρων όρων στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων 
Εάν δεν υπάρχουν διαφορές, η σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και, κατά περίπτωση, 
το πρόγραμμα υπογράφονται, και η 
Επιτροπή δεν θα αμφισβητήσει 
περαιτέρω την εκπλήρωση των εκ των 
προτέρων όρων.

Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, μετά την 
απόδειξη της μη εκπλήρωσης των 
εφαρμοστέων εκ των προτέρων όρων, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατά 
την έγκριση ενός προγράμματος, να 
αναστείλει όλες ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών προς τη σχετική 
προτεραιότητα του εν λόγω 
προγράμματος, εν αναμονή της επιτυχούς 
εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων 
για την εκπλήρωση του εκ των προτέρων 
όρου της συγκεκριμένης προτεραιότητας, 
εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να 
μην θιγεί σημαντικά η 
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αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των μέτρων που περιλαμβάνονται στην εν 
λόγω προτεραιότητα.
.

Or. es

Τροπολογία 685
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Κατά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεών της, η Επιτροπή 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της 
απόφασης αναστολής. Η μη εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα ενδέχεται να
συνιστά αιτία αναστολής των πληρωμών 
από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 686
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, που συντελεί στην 
επίτευξη των σκοπών του προγράμματος. 
Η μη εφαρμογή των μέτρων για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο 
πρόγραμμα συνιστά αιτία αναστολής των 
πληρωμών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 687
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί 
να αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά 
αιτία αναστολής των πληρωμών από την 

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



AM\903901EL.doc 127/177 PE491.052v01-00

EL

Επιτροπή.

Or. it

Τροπολογία 688
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Η μη 
εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση των 
εκ των προτέρων όρων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο πρόγραμμα 
ενδέχεται να συνιστά αιτία αναστολής των 
πληρωμών από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 689
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση κρατών μελών που 
εφαρμόζουν περιφερειακό σύστημα 
προγραμματισμού, η αναστολή των 
πληρωμών από την Επιτροπή αφορά 
μόνον τις περιφέρειες που δεν πληρούν 
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τους εκ των προτέρων όρους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μόνον για τα προγράμματα που δεν διασφαλίζουν την τήρηση των προϋποθέσεων μπορεί να 
επιβληθεί πάγωμα της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.

Τροπολογία 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η αδυναμία ολοκλήρωσης μέτρων 
έως την ορισθείσα προθεσμία συνιστά 
βάση για την αναστολή των ενδιάμεσων 
πληρωμών που σχετίζονται με την εν 
λόγω προτεραιότητα από την Επιτροπή. 
Η αναστολή της προτεραιότητας αίρεται 
δίχως καθυστέρηση όταν το κράτος 
μέλος λάβει τα μέτρα που σχετίζονται με 
την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων που είναι εφαρμοστέοι στο 
πρόγραμμα και οι οποίοι δεν πληρούνταν 
όταν έλαβε η Επιτροπή την απόφαση 
αναστολής.

Or. es

Τροπολογία 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
μεταφέρουν τα κεφάλαια πληρωμών που 
ανεστάλησαν σε άλλες προτεραιότητες 
στις οποίες πληρούνται οι εκ των 
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προτέρων όροι.

Or. es

Τροπολογία 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας και σε ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Συγχρονισμός με τις εγκεκριμένες μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία 693
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Αποθεματικό επίδοσης
Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. de
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Τροπολογία 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Αποθεματικό επίδοσης
Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Αποθεματικό επίδοσης
Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η σύσταση αποθεματικού επίδοσης θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους αρμόδιους για τη λήψη 
αποφάσεων πολιτικής να θεσπίσουν στόχους που επιτυγχάνονται εύκολα, προκειμένου να 
διασφαλίζονται οι πόροι.

Τροπολογία 696
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Αποθεματικό επίδοσης
Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 697
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποθεματικό επίδοσης Αποθεματικό ευελιξίας

Or. fr

Τροπολογία 698
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 700
Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε κάθε Συστήνεται αποθεματικό επίδοσης, κατά 
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Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, με 
εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

την προγραμματική περίοδο και εντός 
του πλαισίου των προϋπολογισμών που 
διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος, βάσει 
των αποδεσμευμένων πιστώσεων και με 
στόχο:

i)τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για 
τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, 
την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη 
πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, την 
εκπαίδευση ενηλίκων και την πρόσβαση 
σε υγειονομική περίθαλψη·
ii) τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών για 
έρευνα, καινοτομία και βιομηχανική 
ανάπτυξη·
iii) την παροχή δυνατότητας να 
χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά Ταμεία 
σε περίπτωση οικονομικής ή κοινωνικής 
κρίσης.

Or. fr

Τροπολογία 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, με 
εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται στον 
στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, με 
εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται στον 
στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που διατηρεί η Επιτροπή και
που κατανέμεται στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

Or. en
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Τροπολογία 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, με 
εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται στον 
στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Το 5 % των πόρων που διατίθενται σε κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ κάθε κράτους μέλους, με 
εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται στον 
στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, ενδέχεται να συνιστά 
αποθεματικό επίδοσης που κατανέμεται, 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. es

Τροπολογία 703
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, με 
εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται στον 
στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, με 
εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται στον 
στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας και τον Τίτλο V του 
κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά εθελοντικό 
αποθεματικό επίδοσης που κατανέμεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση τήρησης αποθεματικού επίδοσης. Το αποθεματικό επίδοσης 
πρέπει να είναι διαθέσιμο χρονικά μόνο πολύ αργά κατά την προγραμματική περίοδο (2018, 
2019) και θα ήταν πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν αντικειμενικά οι δυσκολίες στην επίδοση των 
προγραμμάτων. Συνεπώς, η υποχρεωτική τήρηση αποθεματικού επίδοσης πρέπει να 
αντικατασταθεί με εθελοντική τήρηση αποθεματικού επίδοσης.
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Τροπολογία 704
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Αξιολόγηση των επιδόσεων
1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, επανεξετάζει τις επιδόσεις 
των προγραμμάτων σε κάθε κράτος 
μέλος το 2017 και το 2019, με αναφορά 
στο πλαίσιο επιδόσεων που ορίζεται στην 
αντίστοιχη σύμβαση εταιρικής σχέσης 
και τα προγράμματα. Η μέθοδος για τον 
καθορισμό του πλαισίου επιδόσεων 
ορίζεται στο παράρτημα Ι.
2. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται η 
επίτευξη των ορόσημων των 
προγραμμάτων στο επίπεδο 
προτεραιοτήτων, βάσει των στοιχείων και 
εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στις 
εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη το 2017 και το 2019.

Or. en

Τροπολογία 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εάν η εξέταση της επίδοσης που θα 
πραγματοποιηθεί το 2012 και το 2019 
αποκαλύψει ότι, ως προτεραιότητα στον 
πυρήνα του προγράμματος, τα στάδια 
που έχουν προγραμματιστεί για το 2016 
και το 2018 δεν έχουν περάσει, η 
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Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο οικείο 
κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, θέτει 
σε εφαρμογή τη δυνατότητα τεχνικής 
υποστήριξης προκειμένου να συνδράμει 
τις διαχειριστικές αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 706
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εφόσον από την προγραμματισμένη 
για το 2017 και το 2019 αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων προκύψει ότι, δεδομένης 
της προτεραιότητας ενός προγράμματος, 
δεν έχουν επιτευχθεί τα ορόσημα που 
είχαν τεθεί για τα έτη 2016 και 2018, η 
Επιτροπή θα εκδώσει συστάσεις προς τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, θα θέσει σε εφαρμογή τη 
δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης 
προκειμένου να συνδράμει τις 
διαχειριστικές αρχές.

Or. it

Τροπολογία 707
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Όπως η τροπολογία στο άρθρο 18.

Τροπολογία 712
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 713
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατανομή του αποθεματικού επίδοσης Κατανομή του εθελοντικού αποθεματικού 
επίδοσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική τήρηση αποθεματικού επίδοσης πρέπει να καταργηθεί. Το αποθεματικό 
επίδοσης πρέπει να είναι διαθέσιμο χρονικά μόνο πολύ αργά κατά την προγραμματική περίοδο 
(2018, 2019) και θα ήταν πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν αντικειμενικά οι διαφορές στην επίδοση 
των προγραμμάτων. Συνεπώς, η υποχρεωτική τήρηση αποθεματικού επίδοσης πρέπει να 
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αντικατασταθεί με εθελοντική τήρηση αποθεματικού επίδοσης.

Τροπολογία 714
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο
οικείο κράτος μέλος. 

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα να διεξαχθούν δύο αξιολογήσεις εντός τόσο συντόμου χρονοδιαγράμματος, 
καθώς το ποσό του αποθέματος δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Η δυνατότητα της Επιτροπής να 
υποβάλλει συστάσεις υφίσταται σε κάθε περίπτωση.
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Τροπολογία 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος.

1. Εάν κατά την επανεξέταση των 
επιδόσεων το 2017 διαπιστωθεί ότι μια 
προτεραιότητα στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος δεν έχει επιτύχει τα 
ορόσημα που ορίστηκαν για το έτος 2016, 
η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη αν απρόβλεπτοι 
εξωτερικοί παράγοντες τους οποίους δεν 
θα μπορούσε να επηρεάσει το σχετικό 
πρόγραμμα, όπως μια απρόσμενη σοβαρή 
πτωτική στροφή της οικονομίας του, 
έχουν προκαλέσει τη μη επίτευξη των 
οροσήμων της σχετικής προτεραιότητας 
ή προτεραιοτήτων. Κατά περίπτωση, η 
Επιτροπή θα δρομολογήσει τεχνική 
υποστήριξη για τις διαχειριστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2019, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για να προσδιορίσει, για κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 

2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2019, η Επιτροπή 
εκδίδει, έως τις 19 Ιουνίου 2019,
απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
για να προσδιορίσει, για κάθε Ταμείο του 
ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα προγράμματα 
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έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το 
κράτος μέλος προτείνει την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης για τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στην απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση των οικείων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν ένα κράτος 
μέλος δεν υποβάλλει τα στοιχεία σύμφωνα 
με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3, το 
αποθεματικό επίδοσης για τα προγράμματα 
ή τις σχετικές προτεραιότητες δεν 
διατίθεται.

και τις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει 
τα ορόσημά τους. Η Επιτροπή θα 
κατανείμει σε κάθε κράτος μέλος μόνο το 
ποσοστό του αποθεματικού επίδοσής του 
που αντιστοιχεί στο μερίδιο των σχετικών 
επιτυχών προγραμμάτων και 
προτεραιοτήτων ως προς τη συνολική 
κατανομή ενός κράτους μέλους για το 
σχετικό Ταμείο ή Ταμεία. Το κράτος 
μέλος κατανέμει το αποθεματικό 
επίδοσης εξίσου σε όλα τα προγράμματα 
και τις προτεραιότητες που προβλέπονται 
στην απόφαση της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
εγκρίνει την τροποποίηση των οικείων 
προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 26. 
Όταν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλλει τα 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 46 
παράγραφοι 2 και 3, το αποθεματικό 
επίδοσης για τα προγράμματα ή τις 
σχετικές προτεραιότητες δεν διατίθεται.

Or. en

Τροπολογία 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2019, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για να προσδιορίσει, για κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το 
κράτος μέλος προτείνει την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης για τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στην απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση των οικείων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν ένα κράτος 
μέλος δεν υποβάλλει τα στοιχεία σύμφωνα 

2. Βάσει της επανεξέτασης που 
πραγματοποιείται το 2018, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, για να προσδιορίσει, για κάθε 
Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το 
κράτος μέλος προτείνει την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης για τα 
προγράμματα και τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στην απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
τροποποίηση των οικείων προγραμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν ένα κράτος 
μέλος δεν υποβάλλει τα στοιχεία σύμφωνα 
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με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3, το 
αποθεματικό επίδοσης για τα προγράμματα 
ή τις σχετικές προτεραιότητες δεν 
διατίθεται.

με το άρθρο 46 παράγραφοι 2 και 3, το 
αποθεματικό επίδοσης για τα προγράμματα 
ή τις σχετικές προτεραιότητες δεν 
διατίθεται.

Or. es

Τροπολογία 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σε περίπτωση που η αναθεώρηση που 
θα διεξαχθεί το 2019 αποκαλύψει ότι η 
προτεραιότητα ενός προγράμματος δεν 
έχει κατορθώσει να επιτύχει τα ορόσημά 
του που έχουν οριστεί για το 2018, η 
Επιτροπή θα εξετάσει δεόντως εάν η εν 
λόγω αποτυχία προκλήθηκε από 
απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες 
τους οποίους δεν θα μπορούσε να 
επηρεάσει το σχετικό πρόγραμμα, όπως 
μια απρόσμενη σοβαρή πτωτική στροφή 
της οικονομίας του, οπότε και το 
αποθεματικό επίδοσης δεν διατηρείται 
αλλά κατανέμεται στο κράτος μέλος στου 
οποίου την επικράτεια διεξάγεται το 
σχετικό πρόγραμμα. Το κράτος μέλος 
κατανέμει τότε το αποθεματικό επίδοσης 
είτε στις σχετικές προτεραιότητες, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτές είναι ακόμη 
εφικτές είτε, με επαρκή αιτιολόγηση, σε 
άλλες προτεραιότητες του σχετικού 
προγράμματος ή άλλων προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Όταν από την επανεξέταση των 
επιδόσεων προκύπτουν στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία μια προτεραιότητα δεν έχει 
επιτύχει τα ορόσημα που καθορίστηκαν 
στο πλαίσιο επιδόσεων, η Επιτροπή μπορεί
να ζητήσει από κράτος μέλος να προτείνει 
τροποποιήσεις στα σχετικά 
προγράμματα. Εάν το κράτος μέλος δεν 
ανταποκριθεί στο εν λόγω αίτημα ή δεν 
ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο 
εντός τριών μηνών, η Επιτροπή μπορεί
να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των
δεσμεύσεων για μια προτεραιότητα ενός 
προγράμματος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στους ειδικούς κανόνες του 
Ταμείου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η επιβολή της νομοθεσίας σε σχέση με την επίδοση είναι επίσης αυτόματη. Πριν να καταφύγει 
στην αναστολή πληρωμών, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει αναπροσανατολισμό των 
προγραμμάτων που κρίθηκαν ότι δεν έχουν καλή επίδοση προκειμένου να εντοπιστούν οι λόγοι 
για την εν λόγω κακή επίδοση. 

Τροπολογία 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Τροπολογία 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει 
της εξέτασης της τελικής έκθεσης 
υλοποίησης του προγράμματος, σοβαρή 
αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο 

διαγράφεται
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επιδόσεων, μπορεί να εφαρμόσει 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τις 
οικείες προτεραιότητες σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες του Ταμείου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και 
τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί.

Or. en

Τροπολογία 724
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει 
της εξέτασης της τελικής έκθεσης 
υλοποίησης του προγράμματος, σοβαρή 
αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων, μπορεί να εφαρμόσει 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τις 
οικείες προτεραιότητες σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες του Ταμείου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και 
τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί. .

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της 
εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης 
του προγράμματος, σοβαρή αποτυχία όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων, μπορεί 
να εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις 
για τις οικείες προτεραιότητες σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες του Ταμείου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί.

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της 
εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης 
του προγράμματος, σοβαρή αποτυχία όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και δεν 
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα 
αποκατάστασης, μπορεί να εφαρμόσει 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τις οικείες 
προτεραιότητες σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες του Ταμείου. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και τη 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί.

Or. es

Τροπολογία 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε 
προγράμματα που εμπίπτουν στον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και 
στον τίτλο V του κανονισμού για το 
ΕΤΘΑ.

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε 
προγράμματα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και σε 
προγράμματα που εμπίπτουν στον στόχο 
της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και 
στον τίτλο V του κανονισμού για το 
ΕΤΘΑ.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου.
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Τροπολογία 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μακροοικονομικοί όροι Πληρωμές για κράτη μέλη με προσωρινές 
δημοσιονομικές δυσκολίες

Or. en

Τροπολογία 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 734
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών ή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 αντίστοιχα, 
εξασφαλίζει ότι η αναστολή είναι 
αναλογική και αποτελεσματική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος και τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο από την 
αναστολή πληρωμών στην οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους.

7. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
αναστείλει μέρος ή το σύνολο των 
πληρωμών ή των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6 αντίστοιχα, 
εξασφαλίζει ότι η αναστολή είναι 
αναλογική και αποτελεσματική, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος 
μέλος και τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο από την 
αναστολή πληρωμών στην οικονομία του 
οικείου κράτους μέλους. Η αναστολή δεν 
πρέπει με κανέναν τρόπο να βλάψει το 
οικονομικό και χρηματοοικονομικό 
συμφέρον των δικαιούχων και την ορθή 
υλοποίηση έργων στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 21 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Στην περίπτωση των κρατών μελών 
που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο 
δ), η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, 
να χρησιμοποιήσει εκτελεστικά μέτρα για 
την κατάρτιση ειδικού προγράμματος 
σύμφωνα με το άρθρο 53α του 
δημοσιονομικού κανονισμού (κεντρική 
διαχείριση) το οποίο διοχετεύει 
ανασταλθείσες ή ανακτηθείσες πληρωμές 
του εν λόγω κράτους μέλους στους 
σκοπούς του άρθρου 21 παράγραφος 4 
(καλύτερη δυνατή αύξηση προς όφελος 
των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα)·

Or. de

Τροπολογία 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αύξηση στις πληρωμές για κράτος μέλος
με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες

Αύξηση στις πληρωμές για κράτη μέλη με 
προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες και 
τα οποία αντιμετωπίζουν κατάσταση 
σοβαρής πτωτικής στροφής της 
οικονομίας τους, όπως αναφέρεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97.

Or. en

Τροπολογία 737
Erminia Mazzoni
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) Όταν η διαφορά ανάμεσα στις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και τις 
πληρωμές στο κράτος μέλος υπερβαίνουν 
το 30% κατά τα δύο τελευταία έτη της 
περιόδου αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Όταν το εν λόγω κράτος μέλος 
αντιμετωπίζει κατάσταση σοβαρής 
πτωτικής στροφής της οικονομίας όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1466/97 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1467/97

Or. en

Τροπολογία 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κράτη μέλη που πληρούν έναν από 
τους όρους της παραγράφου 1 στοιχεία 
α), β) ή γ) μπορούν, προκειμένου να 
σταθεροποιήσουν την οικονομική τους 
κατάσταση και να αποφύγουν την 
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καταστροφική απώλεια πόρων, να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει εκτελεστικά μέτρα για 
την κατάρτιση ειδικού προγράμματος στο 
πλαίσιο του άρθρου 53α του 
δημοσιονομικού κανονισμού (κεντρική 
διαχείριση) που διασφαλίζει ότι οι 
ανασταλθείσες ή ανακτηθείσες πληρωμές 
του εν λόγω κράτους μέλους θα 
συμβάλουν στην όσο το δυνατόν 
ταχύτερη επίτευξη των στόχων του 
άρθρου 21 παράγραφος 4 (καλύτερη 
δυνατή αύξηση προς όφελος των 
διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα)·

Or. de

Τροπολογία 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους. 

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

Or. fr

Τροπολογία 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
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από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους. από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του 
παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω 
συνεργασία θα τηρήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές που αποτελούν τη βάση του 
ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 5.

Or. en

Τροπολογία 742
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους.

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εταίροι εκπροσωπούνται στις ομάδες 
κατάρτισης των προγραμμάτων, καθώς 
και στις ομάδες επιλογής έργων. Οι 
εταίροι θα εκπροσωπούνται σε καθεμία 
εκ των ομάδων αυτών μέσω διάφανων 
διαδικασιών που τηρούνται και είναι 
ανεξάρτητες από οιαδήποτε κυβερνητική 
οντότητα των κρατών μελών. Οι κανόνες 
λειτουργίας, ο κατάλογος μελών, 
περιλαμβανομένων των ονομάτων των 
ατόμων και των εγκεκριμένων πρακτικών 
των συνεδριάσεων των ομάδων θα 
δημοσιεύονται. Τα προγράμματα 
υποβάλλονται σε διαδικασία δημόσιων 
διαβουλεύσεων πριν από την υποβολή 
τους στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 743
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκπόνηση προγραμμάτων Εκπόνηση προγραμμάτων και 
προγραμμάτων του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Τροπολογία 744
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους.

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους.

2. Τα προγράμματα καταρτίζονται από τα 
κράτη μέλη ή από την αρχή που ορίζεται 
από αυτά, σε συνεργασία με τους εταίρους, 
και υποβάλλονται σε δημόσια 
διαβούλευση πριν από την υποβολή τους 
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στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ενθαρρύνεται η χρήση 
χρηματοδοτούμενων από πολλά Ταμεία 
προγραμμάτων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 
Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ). Με αυτόν τον 
τρόπο η Επιτροπή δεσμεύεται να 
επιτρέψει την προετοιμασία και 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών 
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από πολλά Ταμεία.

Τροπολογία 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή στηρίζει τη δυνατότητα 
επιχειρησιακών προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από πολλά Ταμεία 
και για τον σκοπό αυτόν δεσμεύεται να 
εγκρίνει κάθε μέτρο βάσει οποίου η 
εκπόνηση και η εφαρμογή των 
προγραμμάτων αυτών θα υπόκεινται 
στην αρχή της αναλογικότητας.
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Or. en

Τροπολογία 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή στηρίζει τη δυνατότητα 
δημιουργίας προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από πολλά Ταμεία, 
και προετοιμάζει και διευκολύνει την 
υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών 
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης με εξαίρεση τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, τα οποία υποβάλλονται εντός 
έξι μηνών από την έγκριση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου. Όλα τα 
προγράμματα συνοδεύονται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζει το 
άρθρο 48.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται εντός 
έξι μηνών από την υποβολή της
σύμβασης εταιρικής σχέσης με εξαίρεση 
τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία 
υποβάλλονται εντός εννέα μηνών από την 
έγκριση του γενικού κανονισμού. Όλα τα 
προγράμματα συνοδεύονται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζει το 
άρθρο 48.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να υποβληθεί η σύμβαση ταυτόχρονα με τα προγράμματα ενδέχεται να προκαλέσει 



AM\903901EL.doc 157/177 PE491.052v01-00

EL

καθυστερήσεις στην έναρξη των πράξεων.

Τροπολογία 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης με εξαίρεση τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τα 
οποία υποβάλλονται εντός έξι μηνών από 
την έγκριση του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου. Όλα τα προγράμματα 
συνοδεύονται από την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, όπως ορίζει το άρθρο 48.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης με εξαίρεση τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και τα 
προγράμματα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, τα οποία 
υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του κοινού στρατηγικού πλαισίου. 
Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από 
την εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως 
ορίζει το άρθρο 48.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Τροπολογία 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης με εξαίρεση τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, τα οποία υποβάλλονται εντός 
έξι μηνών από την έγκριση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου. Όλα τα 
προγράμματα συνοδεύονται από την εκ 

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται εντός 
τριών μηνών από την έγκριση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης με εξαίρεση 
τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία 
υποβάλλονται εντός εννέα μηνών από την 
έγκριση του κοινού στρατηγικού πλαισίου. 
Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από 
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των προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζει το 
άρθρο 48.

την εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως 
ορίζει το άρθρο 48.

Or. en

Τροπολογία 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης με εξαίρεση τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, τα οποία υποβάλλονται εντός 
έξι μηνών από την έγκριση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου. Όλα τα 
προγράμματα συνοδεύονται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζει το 
άρθρο 48.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται εντός 
έξι μηνών από την υποβολή της
σύμβασης εταιρικής σχέσης με εξαίρεση 
τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία 
υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του κοινού στρατηγικού πλαισίου. 
Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από 
την εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως 
ορίζει το άρθρο 48.

Or. en

Τροπολογία 753
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης με εξαίρεση τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τα 
οποία υποβάλλονται εντός έξι μηνών από 
την έγκριση του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου. Όλα τα προγράμματα 
συνοδεύονται από την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, όπως ορίζει το άρθρο 48.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης με εξαίρεση τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, τα 
οποία υποβάλλονται εντός δώδεκα μηνών 
από την έγκριση του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου. Όλα τα προγράμματα 
συνοδεύονται από την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, όπως ορίζει το άρθρο 48.
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Or. en

Τροπολογία 754
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται 
ταυτόχρονα μαζί με τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης με εξαίρεση τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, τα οποία υποβάλλονται εντός 
έξι μηνών από την έγκριση του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου. Όλα τα 
προγράμματα συνοδεύονται από την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση, όπως ορίζει το 
άρθρο 48.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης της σύμβασης εταιρικής σχέσης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
εξαίρεση τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, τα οποία 
υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του κοινού στρατηγικού πλαισίου. 
Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από 
την εκ των προτέρων αξιολόγηση, όπως 
ορίζει το άρθρο 48.

Or. en

Τροπολογία 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενθαρρύνεται η δυνατότητα 
χρηματοδοτούμενων από πολλά Ταμεία 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, 
ΕΤΘΑ) επιχειρησιακών προγραμμάτων. 
Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εγκρίνει κάθε μέτρο για τη 
δημιουργία και την υλοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων με τον δέοντα σεβασμό 
προς την αρχή της αναλογικότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιλογή δημιουργίας προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από πολλά Ταμεία πρέπει να 
ενθαρρυνθεί και να στηριχθεί από όλους τους παράγοντες, και πρέπει να αποφευχθούν τα 
διαδικαστικά εμπόδια σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης ιδρύεται μέσω σύμβασης που 
συνάπτεται από την ομάδα των κρατών 
μελών της εγκριθείσας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Η 
ΕΤΕπ, άλλα κράτη μέλη και τρίτα κράτη 
της εγκριθείσας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής και οι γειτονικές χώρες 
αυτών έχουν το δικαίωμα να συνάψουν 
τη σύμβαση μακροπεριφερειακού 
ταμείου.  

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Προβλέπεται έτσι 
η διασύνδεση εγκεκριμένων μακροπεριφερειακών στρατηγικών, π.χ. της στρατηγικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και της στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη.

Τροπολογία 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
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υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
του Ταμείου του ΚΣΠ, εφαρμόζοντας 
επίσης διαδικασίες ανταγωνισμού και 
δράσεις, ώστε να επιτευχθεί μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

Or. de

Τροπολογία 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στις 
περιφερειακές και τοπικές ανάγκες, σε 
σχέση με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και 
τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.

Or. en

Τροπολογία 759
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων του ΚΣΠ και των δράσεων, 
ώστε να επιτευχθεί μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους.

1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική 
για τη συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία είναι 
συνεπής με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης. Κάθε 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική, 
αποδοτική και συντονισμένη εφαρμογή 
των Ταμείων του ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περιπτώσεις που τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές ή 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών, το 
πρόγραμμα θα συντονίζεται με αυτές τις 
στρατηγικές, σύμφωνα με τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί επαρκής διάθεση κονδυλίων 
από τα Ταμεία σε αυτές τις στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Ταμεία πρέπει να συντονιστούν στενά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής διάθεση κονδυλίων 
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από τα Ταμεία σε αυτές τις στρατηγικές.

Τροπολογία 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν:

Κάθε προτεραιότητα ορίζει μετρήσιμους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 762
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες για την 
εκτίμηση της προόδου της εφαρμογής του 
προγράμματος ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επανεξέταση των 
επιδόσεων. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν:

Κάθε προτεραιότητα ορίζει ποιοτικούς ή 
ποσοτικούς δείκτες για την εκτίμηση της 
προόδου της εφαρμογής του προγράμματος 
ως προς την επίτευξη των στόχων, ως βάση 
για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
επανεξέταση των επιδόσεων. Οι δείκτες
αυτοί περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) όπου κρίνεται απαραίτητο, δείκτες οι 
οποίοι σχετίζονται με τη συνεισφορά του 
προγράμματος σε μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές θαλάσσιων 
λεκανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Ταμεία πρέπει να συντονιστούν στενά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής διάθεση κονδυλίων 
από τα Ταμεία σε αυτές τις στρατηγικές.

Τροπολογία 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν κοινούς 
δείκτες και μπορούν να προβλέπουν 
ειδικούς δείκτες για κάθε πρόγραμμα.

Για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν κοινούς 
μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς 
δείκτες και μπορούν να προβλέπουν 
ειδικούς δείκτες για κάθε πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. δείκτες που αναφέρονται στις 
οριζόντιες αρχές στα άρθρα 7 και 8

Or. en

Τροπολογία 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει μετρήσιμους ποιοτικούς και 
ποσοτικούς στόχους και ορόσημα για 
τους δείκτες που σχετίζονται με τις 
οριζόντιες αρχές που καθορίζονται στα 
άρθρα 7 και 8, οι οποίοι, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, θα προστίθενται στους 
ειδικούς στόχους του προγράμματος και 
τα ειδικά μέτρα που θα ληφθούν 
προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με
τις αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 7 
και 8.

Or. en

Τροπολογία 767
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 

4. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα που καλύπτουν 
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αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8.

αποκλειστικά την τεχνική βοήθεια, 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που 
καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8, εάν αυτό 
δεν έχει περιγραφεί αρκετά στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κάθε πρόγραμμα ορίζει τις δράσεις 
που αναλαμβάνονται για τη συμμετοχή 
των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 
5 σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας, 
της υλοποίησης, της παρακολούθησης 
και της αξιολόγησης του προγράμματος, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας που αναφέρεται στο άρθρο 
5, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των 
εταίρων που συμμετέχουν, τον τρόπο 
επιλογής τους, τις αρμοδιότητές τους και 
τις απόψεις που έχουν εκφράσει σχετικά 
με το περιεχόμενο του προγράμματος και 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κάθε πρόγραμμα, σχέδιο και έργο 
βασίζεται σε αξιολόγηση όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών άνθρακα σύμφωνα 
με τους στόχους της ΕΕ για το 2020. Η 
Επιτροπή ορίζει κοινή μεθοδολογία για 
τις εν λόγω αξιολογήσεις, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
143.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις της ΕΕ αντιστοιχούν στους στόχους της ΕΕ για το 
2020: πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση που αφορά τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ένα 
κρίσιμο εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα δεν είναι αντιπαραγωγικά σε σχέση 
με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα έως το 2020.

Τροπολογία 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Κάθε πρόγραμμα θα παρουσιάζει 
στοιχεία ότι οι αρμόδιες περιφερειακές 
και τοπικές αρχές και ο πληθυσμός στην 
επικράτεια του οποίου πραγματοποιείται 
το πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά στην 
προετοιμασία και έγκριση του 
προγράμματος, ότι οι απόψεις τους 
σχετικά με το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων έχουν ληφθεί δεόντως 
υπόψη και ότι παρέχεται τεκμηριωμένη 
αιτιολόγηση σε περιπτώσεις που το 
πρόγραμμα υποβάλλεται παρά τις 
σοβαρές ανησυχίες που εγείρονται από 
μία ή περισσότερες ενδιαφερόμενες 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή την 
κοινωνία των πολιτών της εν λόγω 
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επικράτειας.

Or. en

Τροπολογία 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6, κάθε πρόγραμμα 
θα πληροί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
(2001/42/ΕΚ), της οδηγίας περί 
οικοτόπων-πανίδας-χλωρίδας 
(92/43/ΕΟΚ), της οδηγίας για τα ύδατα 
(2000/60/ΕΚ), της οδηγίας για τα άγρια 
πτηνά (2000/147/ΕΚ). Επιπλέον, μείζονα 
έργα που αναφέρονται στο άρθρο 90 θα 
εκτιμώνται σε σχέση με τις επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον σύμφωνα με τις 
οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/EΚ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε πρόγραμμα, με εξαίρεση τα 
προγράμματα για τα οποία η τεχνική 
βοήθεια παρέχεται βάσει ειδικού 
προγράμματος, ορίζουν το ενδεικτικό ποσό 

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

της υποστήριξης που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, με 
βάση μια εκτίμηση μείωσης των 
εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τους 
στόχους της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Επιτροπή 
ορίζει κοινή μεθοδολογία για τις εν λόγω 
αξιολογήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 143.

Or. en

Τροπολογία 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

H παρακολούθηση της βιοποικιλότητας χρησιμοποιείται ήδη στην εξωτερική διάσταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ (αναπτυξιακά ταμεία) και πρέπει να ενσωματώνεται στον συνολικό 
προϋπολογισμό της ΕΕ για να παρακολουθείται η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου της 
ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020. Τα πλαίσια δράσης 
προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του άρθρου 8 
των οδηγιών για τους οικοτόπους, συνιστούν τα εργαλεία για τον εντοπισμό του ύψους της 
χρηματοδότησης που δεσμεύεται σε εθνικό επίπεδο για την αποτελεσματική επίτευξη των 
στόχων του δικτύου Natura 2000.
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Τροπολογία 774
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 775
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Κάθε πρόγραμμα, σχέδιο και έργο που 
έχει σχέση με τις μεταφορές και την 
κινητικότητα βασίζεται σε αξιολόγηση 
όσον αφορά τις επιπτώσεις στην 
ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων 
σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ να 
μειωθούν τα θανατηφόρα ατυχήματα 
κατά 50% μέχρι το 2020.

Or. en

Τροπολογία 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24a
Περιεχόμενο των προγραμμάτων του 
ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης
1. Κάθε πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
χαράσσει στρατηγική για τη 
συνεισφορά του προγράμματος στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η 
οποία είναι συνεπής με το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και την 
εγκεκριμένη μακροπεριφερειακή 
στρατηγική. Κάθε πρόγραμμα του 
ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις 
που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική, αποδοτική και 
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συντονισμένη εφαρμογή των Ταμείων 
του ΚΣΠ και των δράσεων, ώστε να 
επιτευχθεί μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους.
2. Κάθε πρόγραμμα ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
καθορίζει προτεραιότητες που είναι 
σύμφωνες με τις προτεραιότητες της 
εγκεκριμένης μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, παραθέτοντας ειδικούς 
στόχους και χρηματοδοτικές 
συνεισφορές στήριξης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ.
3. Κάθε προτεραιότητα ορίζει δείκτες 
για την εκτίμηση της προόδου ενός 
ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης ως προς την επίτευξη των 
στόχων, ως βάση για την 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
επανεξέταση των επιδόσεων. Οι 
δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:
a) δημοσιονομικούς δείκτες σε σχέση 
με τις διατεθείσες δαπάνες·
β) δείκτες εκροών που συνδέονται με 
τις χρηματοδοτούμενες πράξεις·
γ) δείκτες αποτελεσμάτων που 
συνδέονται με την προτεραιότητα.
Για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, οι ειδικοί 
κανόνες για κάθε Ταμείο ορίζουν 
κοινούς δείκτες και μπορούν να 
προβλέπουν ειδικούς δείκτες για κάθε 
πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
4. Κάθε πρόγραμμα ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων 
που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 7 
και 8.
5. Τα κράτη μέλη που ιδρύουν ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
εκπονούν το πρόγραμμα 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες 
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κάθε Ταμείου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Τροπολογία 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και τις συστάσεις που εκδίδει 
το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση. Η εκτίμηση εξετάζει, 
ειδικότερα, την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του προγράμματος, και των 
αντίστοιχων στόχων, δεικτών, ποσοτικών 
στόχων και την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση. Η εκτίμηση 
εξετάζει, ειδικότερα, την καταλληλότητα 
και τη σκοπιμότητα της στρατηγικής του 
προγράμματος, και των αντίστοιχων 
στόχων, δεικτών, ποσοτικών στόχων και 
την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

Or. fr

Τροπολογία 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης και τις συστάσεις που εκδίδει το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, λαμβάνοντας 
υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση. 
Η εκτίμηση εξετάζει, ειδικότερα, την 
καταλληλότητα της στρατηγικής του 
προγράμματος, και των αντίστοιχων 
στόχων, δεικτών, ποσοτικών στόχων και 
την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων με τον παρόντα κανονισμό, 
τους ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων, 
την αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης, τις συναφείς ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης και τις σχετικές συστάσεις 
που εκδίδει το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση. Η εκτίμηση εξετάζει, 
ειδικότερα, την καταλληλότητα της 
στρατηγικής του προγράμματος, και των 
αντίστοιχων στόχων, δεικτών, ποσοτικών 
στόχων και την κατανομή των πόρων του 
προϋπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του προγράμματος. Το κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
υποβολής του προγράμματος. Το κράτος 
μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
αναθεωρεί αναλόγως το προταθέν 
πρόγραμμα.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται η μείωση του χρόνου για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, 
προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έναρξη του προγραμματισμού.

Τροπολογία 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε 
πρόγραμμα το αργότερο εντός έξι μηνών 
από την επίσημη υποβολή του από το 
κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελήφθησαν υποχρεωτικά υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής, αλλά όχι 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή πριν 
από την έκδοση από την Επιτροπή 
απόφασης για την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης.

3. Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε 
πρόγραμμα το αργότερο εντός τριών
μηνών από την επίσημη υποβολή του από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελήφθησαν υποχρεωτικά υπόψη οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής, αλλά όχι 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή πριν 
από την έκδοση από την Επιτροπή 
απόφασης για την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η μείωση του χρόνου για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, 
προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έναρξη του προγραμματισμού.

Τροπολογία 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25a
Η διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων 
του ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης
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1. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
προγραμμάτων του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης με τον 
παρόντα κανονισμό, τους ειδικούς 
κανονισμούς των Ταμείων, την 
αποτελεσματική συμβολή τους στην 
επίτευξη των θεματικών στόχων και των 
ειδικών προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ, το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, την εγκεκριμένη 
μακροπεριφερειακή στρατηγική, τη 
σύμβαση των κρατών μελών για το 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
και τις συστάσεις που εκδίδει το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης. Η εκτίμηση 
εξετάζει, ειδικότερα, την καταλληλότητα 
της στρατηγικής του προγράμματος του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
και των αντίστοιχων στόχων, δεικτών,
ποσοτικών στόχων και την κατανομή των 
πόρων του προϋπολογισμού.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει παρατηρήσεις 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του προγράμματος. Τα κράτη 
μέλη που έχουν ιδρύσει ταμείο 
μεκροπεριφερειακής ανάπτυξης παρέχουν 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, αναθεωρούν το προταθέν 
πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
3. Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, η Επιτροπή εγκρίνει κάθε 
πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης το 
αργότερο εντός έξι μηνών από την 
επίσημη υποβολή του από το κράτος 
μέλος ή από κράτη μέλη, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
όλες οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις της 
Επιτροπής.

Or. sk
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Λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου.


