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Τροπολογία 57
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Συνεπώς, το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διάφορων περιφερειών και του βαθμού 
κατά τον οποίο παρουσιάζουν 
καθυστέρηση οι πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών, των 
βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακμή, των περιοχών με σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως νησιά, ορεινές 
περιοχές, αραιοκατοικημένες περιοχές και 
παραμεθόριες περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Συνεπώς, το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διάφορων περιφερειών και του βαθμού 
κατά τον οποίο παρουσιάζουν 
καθυστέρηση οι πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών, των 
βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακμή, των περιοχών με σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως περιοχές με σοβαρές 
ενδοπεριφερειακές διαφορές, θύλακες 
φτώχειας, διεθνικές εντάσεις, νησιά, 
ορεινές περιοχές, αραιοκατοικημένες 
περιοχές και παραμεθόριες περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 58
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
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διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Συνεπώς, το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διάφορων περιφερειών και του βαθμού 
κατά τον οποίο παρουσιάζουν 
καθυστέρηση οι πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών, των 
βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακμή, των περιοχών με σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως νησιά, ορεινές 
περιοχές, αραιοκατοικημένες περιοχές και
παραμεθόριες περιοχές.

διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Συνεπώς, το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διάφορων περιφερειών και του βαθμού 
κατά τον οποίο παρουσιάζουν 
καθυστέρηση οι πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών, των 
βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακμή, των περιοχών με σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά και δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως νησιά, ορεινές 
περιοχές, αραιοκατοικημένες περιοχές,
παραμεθόριες περιοχές και 
απομακρυσμένες παραμεθόριες πόλεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της μοναδικότητάς τους, πρέπει επίσης να περιληφθούν οι απομακρυσμένες 
παραμεθόριες πόλεις.

Τροπολογία 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ειδικές ανάγκες του ΕΤΠΑ και σε 
συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» 12 ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να στηρίζει την ανάγκη να δημιουργεί 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς αύξηση, είναι αναγκαίο να 
οριστούν, στο πλαίσιο κάθε θεματικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], οι ειδικές 
ενέργειες του ΕΤΠΑ ως «επενδυτικές 
προτεραιότητες».

(4) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ειδικές ανάγκες του ΕΤΠΑ και σε 
συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» 12 ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να στηρίζει την ανάγκη να δημιουργεί 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι αναγκαίο 
να οριστούν, στο πλαίσιο κάθε θεματικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], οι ειδικές 
ενέργειες του ΕΤΠΑ ως «επενδυτικές 
προτεραιότητες».
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Or. en

Τροπολογία 60
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ειδικές ανάγκες του ΕΤΠΑ και σε 
συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»12 ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να στηρίζει την ανάγκη να δημιουργεί 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς αύξηση, είναι αναγκαίο να 
οριστούν, στο πλαίσιο κάθε θεματικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], οι ειδικές 
ενέργειες του ΕΤΠΑ ως «επενδυτικές 
προτεραιότητες».

(4) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ειδικές ανάγκες του ΕΤΠΑ και σε 
συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»

ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
στηρίζει την ανάγκη να δημιουργεί έξυπνη, 
διατηρήσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς αύξηση, είναι 
αναγκαίο να οριστούν, στο πλαίσιο κάθε 
θεματικού στόχου που ορίζεται 

στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
οι ειδικές ενέργειες του ΕΤΠΑ 
ως «επενδυτικές προτεραιότητες».

«Ο κατάλογος των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων δεν πρέπει να ερμηνευθεί 
ως κανόνες επιλεξιμότητας, αλλά ως 
τομείς όπου  θα πρέπει να κατευθύνεται η 
εστίαση της στήριξης, θέτοντας έτσι τους 
στόχους του ΕΤΠΑ σε ένα πιο 
συγκεκριμένο επίπεδο.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια τέτοια αλλαγή θα ήταν ευεργετική για τη σαφήνεια όσον αφορά την επιλεξιμότητα των 
δράσεων και των δαπανών που μπορούν να υποστηριχθούν από τα Ταμεία.

Τροπολογία 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ειδικές ανάγκες του ΕΤΠΑ και σε 
συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» 12 ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να στηρίζει την ανάγκη να δημιουργεί 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι αναγκαίο να 
οριστούν, στο πλαίσιο κάθε θεματικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], οι ειδικές 
ενέργειες του ΕΤΠΑ ως «επενδυτικές 
προτεραιότητες».

(4) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
ειδικές ανάγκες του ΕΤΠΑ και σε 
συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» 12 ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να στηρίζει την ανάγκη να δημιουργεί 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, είναι αναγκαίο να 
οριστούν, στο πλαίσιο κάθε θεματικού 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], οι ειδικές 
ενέργειες του ΕΤΠΑ ως «επενδυτικές 
προτεραιότητες».  «Ο κατάλογος των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων δεν πρέπει 
να ερμηνευθεί ως κανόνες 
επιλεξιμότητας, αλλά ως τομείς όπου  θα 
πρέπει να κατευθύνεται η εστίαση της 
στήριξης, θέτοντας έτσι τους στόχους του 
ΕΤΠΑ σε ένα πιο συγκεκριμένο επίπεδο.»

Or. en

Τροπολογία 62
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Οι συνέργειες μεταξύ της πολιτικής 



AM\903902EL.doc 7/183 PE491.053v01-00

EL

για τη συνοχή και της πολιτικής για την 
έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να 
προωθούν τη δημιουργία τεχνολογικών 
και επιστημονικών συμπλεγμάτων 
φορέων σε περιφέρειες με μεγάλες, αλλά 
ακόμη ανεπαρκώς αξιοποιημένες, 
δυνατότητες, ιδιαίτερα σε περιφέρειες 
που χρειάζονται οικονομική και 
κοινωνική σύγκλιση για να επιτύχουν τον 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
ισχύει για τις εξόχως απόκεντρες, τις 
περιφερειακές, τις θαλάσσιες, τις 
νησιωτικές, τις ορεινές ή τις 
αραιοκατοικημένες περιοχές.  Σημείο 
εστίασης θα πρέπει να είναι η διασύνδεση 
μεταξύ του περιβάλλοντος και της 
επιστήμης και τεχνολογίας.

Or. pt

Τροπολογία 63
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 

διαγράφεται
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μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. de

Τροπολογία 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην απόδοση των 
πόρων, αλλά και σε μέτρα που 
εξυπηρετούν τους κλασικούς στόχους του 
ΕΤΠΑ, οι οποίοι εκτίθενται στο άρθρο 2.
Ο βαθμός συγκέντρωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης 
της περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. de

Τροπολογία 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών, στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ο 
βαθμός συγκέντρωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης 
της περιφέρειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες του άρθρου 4.

Τροπολογία 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
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επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, στο μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης 
της προώθησης της 
αποτελεσματικότητας των πόρων. Ο 
βαθμός συγκέντρωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης 
της περιφέρειας και την ανάγκη επίτευξης 
των στόχων της Ευρώπης 2020 για το 
κλίμα και την ενέργεια που 
συμπεριλαμβάνονται στους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Or. en

Τροπολογία 67
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδοπεριφερειακών διαφορών, καθώς και 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών 
των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για 
την περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από 
το 75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της 
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ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην προστασία 
των γυναικών που επηρεάζονται από την 
κλιματική αλλαγή. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ ενός αριθμού προτεραιοτήτων. Η 
πολιτική συνοχής συμβάλλει σε μεγάλο 
βαθμό στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Όπως 
επισημαίνεται στο άρθρο 176 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στόχος του 
ΕΤΠΑ είναι να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών στην Ένωση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές 
ανάγκες ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 70
Viktor Uspaskich

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στην αστική και τοπική 
ανάπτυξη, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
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συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, τη στήριξη των επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών και 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ο 
βαθμός συγκέντρωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης 
της περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. es
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Τροπολογία 72
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
μικρές και μεσαίες, και στον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. de

Τροπολογία 73
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
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υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα μεταξύ επιχειρήσεων,
και τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής. Ο βαθμός συγκέντρωσης θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της 
ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ώστε να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν πιο δυναμικά τον 
διεθνή ανταγωνισμό και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.   Είναι σημαντικό να τονιστεί  ότι οι μεγάλες εταιρείες διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία, όχι μόνο μέσω επενδύσεων για την τόνωση των ΜΜΕ, αλλά 
και μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και του περιφερειακού οικονομικού δυναμισμού 
που δημιουργείται.

Τροπολογία 74
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στην κλιματική αλλαγή 
και σε δράσεις για το νερό.  Ο βαθμός 
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συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Με το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επεσήμανε ότι «οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό είναι 
θεμελιώδους σημασίας και 
συγκαταλέγονται στις πρώτες πολιτικές 
των οποίων αναγνωρίστηκε η 
προστιθέμενη αξία και το άνοιγμα προς 
τους πολίτες». Κάλεσε, ως εκ τούτου, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
«να αναγνωρίσουν την διαρκώς 
αυξανόμενη σημασία που αποκτούν ο 
πολιτιστικός και ο δημιουργικός κλάδος 
στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και 
τους δευτερογενείς αντικτύπους τους σε 
άλλους τομείς της οικονομίας». Επιπλέον, 
υπογράμμισε με έμφαση ότι «οι 
δυνατότητες των πολιτικών αυτών θα 
αξιοποιηθούν πλήρως μόνον εφόσον 
παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση» 
«στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
συνοχή».

Or. it
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 102 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον:  ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία 76
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Αποφασιστικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη μιας περιφέρειας είναι η 
ικανότητά της για καινοτομία, η οποία με 
τη σειρά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την έρευνα και την ανάπτυξη. Η 
έλλειψη σημαντικών ερευνητικών 
κέντρων τα οποία μπορούν να 
προσελκύσουν κορυφαίους διεθνείς 
επιστήμονες αλλά και τη δική τους νέα 
γενιά επιστημόνων αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο για την ανάπτυξη πολλών 
περιφερειών. Σχεδόν όλες οι περιφέρειες 
της Ευρώπης παρουσιάζουν σημαντική 
διασπορά επιστημόνων που εργάζονται 
στα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα του 
κόσμου, εντός και εκτός Ευρώπης. Η 
επιστροφή των ταλαντούχων αυτών 
ατόμων θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή 
«ένωση καινοτομίας» στο σύνολό της. 
Κατά συνέπεια, το ΕΤΠΑ πρέπει να 
υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν οι περιφέρειες για τη 
δημιουργία τέτοιων ερευνητικών 
ιδρυμάτων σε περιβάλλον φιλικό προς την 
καινοτομία. Όλες οι πιθανές συνέργειες με 
το Horizon 2020 πρέπει αξιοποιηθούν, 
ιδίως όταν οι περιφέρειες ζητούν στήριξη 
σύμφωνα με το Horizon 2020 
συμμετέχοντας, για παράδειγμα, σε 
διαδικασία διαγωνισμού για τη 
δημιουργία σημαντικών ερευνητικών 
ιδρυμάτων μαζί με έναν υπάρχοντα 
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κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό. Μόνο με 
τέτοια μέτρα μπορούν τα νέα ιδρύματα να 
μετατραπούν σε πόλους έλξης 
καινοτόμων επιχειρήσεων και να 
εξελιχθούν σε πυρήνες έρευνας και 
καινοτομίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαρροή εγκεφάλων από ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη! 
Τα εν λόγω κράτη μέλη χρειάζονται ερευνητικούς οργανισμούς με διεθνή αίγλη. Το 
Κοινοβούλιο πρότεινε στην έκθεση Matias έναν διαγωνισμό, στον οποίο θα συμμετέχουν 
ομάδες αποτελούμενες από έναν υπάρχοντα κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό και μια 
ανερχόμενη περιφέρεια. Τα επιστημονικά τους σχέδια θα ενισχύονται σύμφωνα με την αρχή της 
αριστείας από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Η περιφέρεια θα χρησιμοποιεί για την υποδομή 
ιδίους πόρους και πόρους του ΕΤΠΑ –που δεν υπόκεινται σε ανταγωνισμό.

Τροπολογία 77
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) Με την επιφύλαξη της σημασίας της 
θεματικής συγκέντρωσης επί ειδικών 
ενισχύσεων στις εξόχως απόκεντρες και 
αραιοκατοικημένες περιφέρειες, για την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου 
διαρθρωτικού και μόνιμου κόστους που 
βαρύνει αυτές τις περιφέρειες, θα πρέπει 
να εφαρμόζονται με ευελιξία, ώστε να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στους 
στόχους για τους οποίους θεσπίστηκαν.

Or. pt

Τροπολογία 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici,
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπενθύμισε ότι «ο τουρισμός αποτελεί νέα 
αρμοδιότητα της ΕΕ σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, πράγμα που 
πρέπει, συνεπώς, να αντικατοπτρίζεται 
και στο επόμενο ΠΔΠ». Τόνισε «τη 
σημαντική συμβολή του τουρισμού στην 
ευρωπαϊκή οικονομία» και την ανάγκη 
επαρκούς χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ 
μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 
τουρισμό η οποία θα ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 99 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον:  ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ) Όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεση 
αριθ. 6/2011 με τίτλο «Ήταν 
αποτελεσματικά τα 
συγχρηματοδοτηθέντα από το ΕΤΠΑ 
έργα στον τομέα του τουρισμού;», οι 
παρεμβάσεις στον τουριστικό τομέα είχαν 
επιτυχημένες επιδόσεις σε ό,τι αφορά 
τους στόχους για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, δημιουργώντας 
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δυναμικότητα και θέσεις εργασίας και 
διατηρώντας θέσεις εργασίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου καταρρίπτει με έγκυρο τρόπο τις φήμες 
σχετικά με την υποτιθέμενη αναποτελεσματικότητα και ανεπάρκεια των παρεμβάσεων στήριξης 
του τουριστικού τομέα.

Τροπολογία 80
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος.

(6) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες για κάθε περιοχή και 
για κάθε πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 

(6) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
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λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος.

λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος. Όλα τα 
στοιχεία πρέπει, οσάκις είναι δυνατό, να 
αναλύονται ανά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό σύνολο 
δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου 
της εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος.

(6) Θα πρέπει να οριστεί, μετά από 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, ένα κοινό σύνολο δεικτών για 
την αξιολόγηση της προόδου της 
εφαρμογής του προγράμματος πριν τα 
κράτη μέλη να συντάξουν τα 
επιχειρησιακά προγράμματά τους. Οι εν 
λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρωθούν 
με ειδικούς δείκτες προγράμματος.

Or. es

Τροπολογία 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.
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από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Or. de

Τροπολογία 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
πολιτισμικών, κοινωνικών, εργασιακών 
και δημογραφικών προκλήσεων που 
επηρεάζουν τις αστικές και τις 
περιαστικές περιοχές και ο καθορισμός 
στα επιχειρησιακά προγράμματα των 
λειτουργικών αστικών περιοχών που 
καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές και 
τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 85
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
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αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, 
δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές 
περιοχές και ο καθορισμός διαδικασίας για 
την επιλογή των λειτουργικών αστικών 
και άλλων λειτουργικών εδαφικών 
περιοχών που καλύπτονται από τις 
ενέργειες αυτές και τον υπολογισμό της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον η αειφόρος αστική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τις πόλεις, αλλά επιτελείται ήδη σήμερα 
σε μεγαλύτερες χωροταξικές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν για παράδειγμα περισσότερες 
της μίας πόλεις, μια πόλη και τη γύρω περιοχή ή ενώσεις σε περιφερειακό επίπεδο, και εφόσον, 
επιπλέον, στα κράτη μέλη υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τις εδαφικές κατηγορίες, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον ορισμό των αστικών περιοχών που πρόκειται να 
αναπτυχθούν.

Τροπολογία 86
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, διαπολιτισμικών,
κλιματικών και κοινωνικών προκλήσεων 
που επηρεάζουν τις αστικές περιοχές και ο 
καθορισμός διαδικασίας για την κατάρτιση 
του καταλόγου των πόλεων που 
καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές και 
τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Or. en
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Τροπολογία 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών, και 
κοινωνικών και δημογραφικών
προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές 
και περιαστικές περιοχές και ο 
καθορισμός διαδικασίας για την κατάρτιση 
του ενδεικτικού καταλόγου των 
λειτουργικών πόλεων και χώρων που 
καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές και 
τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Or. es

Τροπολογία 88
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών,
δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές 
περιοχές και ο καθορισμός διαδικασίας για 
την επιλογή των λειτουργικών αστικών 
και άλλων εδαφικών περιοχών που 
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υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές και 
τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

(Σε ευθυγράμμιση με την τροπολογία του 
εισηγητή σχετικά με το άρθρο 7 -
παράγραφος 1 του κανονισμού του ΕΤΠΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη μια ευρύτερη 
κατανόηση των λειτουργικών περιοχών.)

Or. en

Τροπολογία 89
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών,
δημογραφικών και κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές 
περιοχές και ο καθορισμός διαδικασίας για 
την επιλογή των λειτουργικών αστικών και 
άλλων εδαφικών περιοχών που 
καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές και 
τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 90
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 
καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών 
προκλήσεων, προκλήσεων στον τομέα του 
ύδατος και κοινωνικών προκλήσεων που 
επηρεάζουν τις αστικές περιοχές και ο 
καθορισμός διαδικασίας για την κατάρτιση 
του καταλόγου των πόλεων που 
καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές και 
τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα 
δυνατά σημεία της ολοκλήρωσης των 
μέτρων στον τομέα της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης σε επιχειρησιακά 
προγράμματα που υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2007-2013, θα πρέπει να γίνει ακόμα ένα 
βήμα σε επίπεδο Ένωσης με τη 
δημιουργία πλατφόρμας αστικής 
ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα 
δυνατά σημεία της ολοκλήρωσης των 
μέτρων στον τομέα της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης σε επιχειρησιακά προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2007-2013, θα 
πρέπει να γίνει ακόμα ένα βήμα σε 
επίπεδο Ένωσης με τη δημιουργία 
πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης.

(8) Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα 
δυνατά σημεία της ολοκλήρωσης των 
μέτρων στον τομέα της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης σε επιχειρησιακά προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2007-2013, η 
Επιτροπή θα προτείνει τη δικτύωση, τη 
συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και 
την ανταλλαγή εμπειρίας στην αστική 
πολιτική  σε επίπεδο Ένωσης σε τομείς 
που έχουν σχέση με τις προτεραιότητες 
επένδυσης του ΕΤΠΑ και με τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 93
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα 
δυνατά σημεία της ολοκλήρωσης των 
μέτρων στον τομέα της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης σε επιχειρησιακά προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2007-2013, θα 
πρέπει να γίνει ακόμα ένα βήμα σε 
επίπεδο Ένωσης με τη δημιουργία 
πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης.

(8) Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα 
δυνατά σημεία της ολοκλήρωσης των 
μέτρων στον τομέα της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης σε επιχειρησιακά προγράμματα 
που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2007-2013, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα υφιστάμενα 
δίκτυα και οι πλατφόρμες αστικής 
ανάπτυξης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Αντί για τη δημιουργία νέων πλατφόρμων αστικής ανάπτυξης, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι
υφιστάμενες, ώστε να διαμορφωθούν οικονομίες σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε 
συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
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Τροπολογία 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 
τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 
τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης
των περιαστικών περιοχών και δράσεων 
για την προώθηση εκ των κάτω προς τα 
πάνω συμμετοχικών λύσεων για
διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η
αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων
αστικών συνοικιών.

Or. en

Τροπολογία 95
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 
τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική, 
εδαφική ή περιφερειακή  ανάπτυξη, τα 
οποία είναι σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης, 
το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξει 
καινοτόμους δράσεις στον τομέα της 
αειφόρου αστικής, εδαφικής ή 
περιφερειακής ανάπτυξης
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Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον η αειφόρος αστική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τις πόλεις, αλλά επιτελείται ήδη σήμερα 
σε μεγαλύτερες χωροταξικές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν για παράδειγμα περισσότερες 
της μίας πόλεις, μια πόλη και τη γύρω περιοχή ή ενώσεις σε περιφερειακό επίπεδο, και εφόσον,
επιπλέον, στα κράτη μέλη υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τις εδαφικές κατηγορίες, 
αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον ορισμό των αστικών περιοχών που πρόκειται να 
αναπτυχθούν.

Τροπολογία 96
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 
τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική και 
άλλη εδαφική ανάπτυξη, τα οποία είναι 
σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ 
θα πρέπει να υποστηρίξει καινοτόμους 
δράσεις στον τομέα της αειφόρου αστικής 
και άλλης εδαφικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 97
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη, τα οποία είναι σημαντικά σε 
επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει καινοτόμους δράσεις στον 

(9) Προκειμένου να εντοπιστούν ή να 
ελεγχθούν νέες λύσεις για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική και 
άλλη εδαφική ανάπτυξη, τα οποία είναι 
σημαντικά σε επίπεδο Ένωσης, το ΕΤΠΑ 
θα πρέπει να υποστηρίξει καινοτόμους 
δράσεις στον τομέα της αειφόρου αστικής 
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τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης και άλλης εδαφικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 98
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των 
διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 
1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι 
ορεινές περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές 
και οι αραιοκατοικημένες περιοχές, η 
γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει 
την ανάπτυξή τους, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους.

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές με θύλακες φτώχειας και 
διεθνικές εντάσεις ή οι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες περιοχές, όπως 
ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για τις 
ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων των διαρθρωτικών 
ταμείων στη Φινλανδία και τη Σουηδία της 
πράξης προσχώρησης του 1994. Το ΕΤΠΑ 
θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις 
συγκεκριμένες δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι ορεινές 
περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές, η 
γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει 
την ανάπτυξή τους, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους.

Or. en

Τροπολογία 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με (10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με 
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τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των 
διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 
1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι 
ορεινές περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές 
και οι αραιοκατοικημένες περιοχές, η 
γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει 
την ανάπτυξή τους, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους.

τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των 
διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 
1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να
ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν τα νησιά, οι ορεινές 
περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές, η 
γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει 
την ανάπτυξή τους, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους.

Or. es

Τροπολογία 100
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των 
διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 
1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι 
ορεινές περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές 
και οι αραιοκατοικημένες περιοχές, η 
γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει 
την ανάπτυξή τους, προκειμένου να 

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τα προβλήματα της πρόσβασης στις 
μεγάλες αγορές και της απόστασης από 
αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, 
όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για 
τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων των 
διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και 
τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 
1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι 
ορεινές περιοχές, οι παραμεθόριες 
περιοχές, οι αραιοκατοικημένες περιοχές 
και οι απομακρυσμένες παραμεθόριες 
πόλεις, η γεωγραφική θέση των οποίων 
επιβραδύνει την ανάπτυξή τους, 
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υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους. προκειμένου να υποστηριχθεί η αειφόρος 
ανάπτυξή τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της μοναδικότητάς τους, πρέπει επίσης να περιληφθούν οι απομακρυσμένες 
παραμεθόριες πόλεις.

Τροπολογία 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a) Τα ταμεία του ΕΤΠΑ που αφορούν 
τις υποδομές των μεταφορών πρέπει να 
στοχεύουν στην προώθηση της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης με τη μείωση των διαφορών 
όσον αφορά την ανάπτυξη των περιοχών, 
ιδιαίτερα με την ενίσχυση της πρόσβασης 
και της κινητικότητας του πληθυσμού, 
συγχρηματοδοτώντας παράλληλα ένα πιο 
βιώσιμο σύστημα μεταφορών με χαμηλά 
επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών. Η 
δυνατότητα χρηματοδότησης βασικών 
υποδομών στον τομέα των μεταφορών 
πρέπει να συνεχιστεί για όλες τις περιοχές 
ανεξαιρέτως.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα χρηματοδότησης βασικών υποδομών στον τομέα των μεταφορών πρέπει να 
συνεχιστεί για όλες τις περιοχές ανεξαιρέτως.

Τροπολογία 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. 
Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
υφιστάμενων και νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, το 50% τουλάχιστον της 
ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης θα πρέπει να 
διατεθεί σε ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. 
Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
υφιστάμενων και νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, το 30% τουλάχιστον της 
ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης θα πρέπει να 
διατεθεί σε ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 50% όσον αφορά την ειδική ενίσχυση που διατίθεται σε ενέργειες 
διαφοροποίησης είναι μη ρεαλιστικός όσον αφορά την επίτευξή του από το 2014 και έπειτα, 
καθώς οι στόχοι της χορήγησης αποσκοπούν κυρίως στη μείωση του επιπρόσθετου κόστους. 
Αντιθέτως, το ποσοστό του 30% φαίνεται να είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στην τοπική 
πραγματικότητα.

Τροπολογία 103
Nuno Teixeira
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών.
Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
υφιστάμενων και νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, το 50 % τουλάχιστον 
της ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης θα 
πρέπει να διατεθεί σε ενέργειες που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση και τον 
εκσυγχρονισμό των οικονομιών των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των 
εν λόγω περιφερειών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 11 (1) παράγραφος 2, η ειδική συμπληρωματική 
ενίσχυση απευθύνεται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις αραιοκατοικημένες 
περιοχές. Εάν οι αραιοκατοικημένες περιοχές δεν αναγκάζονται να διαθέσουν ένα ποσοστό της 
ειδικής συμπληρωματικής ενίσχυσης σε ειδικούς στόχους, τότε δεν θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες ούτε οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες να το πράξουν. Η ειδική 
συμπληρωματική ενίσχυση θα πρέπει να εφαρμόζεται ενιαία σε όλες τις περιφέρειες.
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Τροπολογία 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. 
Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
υφιστάμενων και νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, το 50 % τουλάχιστον της 
ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης θα πρέπει να 
διατεθεί σε ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την 
ειδική οικονομική και κοινωνική τους 
κατάσταση, τα οποία επιτείνονται από τα 
μειονεκτήματα που προκύπτουν από τους 
παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της Συνθήκης, δηλαδή από τη 
γεωγραφικώς απόκεντρη θέση τους, τον 
νησιωτικό χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος, 
τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα και την 
οικονομική εξάρτηση όσον αφορά μικρό 
αριθμό προϊόντων, προβλήματα μόνιμα και 
σωρευτικά τα οποία παρεμποδίζουν 
σημαντικά την ανάπτυξη των εν λόγω 
περιφερειών. Προκειμένου να 
υποστηριχτεί η ανάπτυξη υφιστάμενων και 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, το 
50 % τουλάχιστον της ειδικής πρόσθετης 
ενίσχυσης θα πρέπει να διατεθεί σε 
ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπει το άρθρο 349 της Συνθήκης, τα μόνιμα και σωρευτικά προβλήματα 
εμπεριέχουν μια σειρά μειονεκτημάτων για τις εν λόγω περιοχές, που στην πλειοψηφία τους 
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν.
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Τροπολογία 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τη διάρκεια όλων των 
σταδίων εφαρμογής του ΕΤΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των σταδίων 
σχεδίασης, εφαρμογής, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να καθοριστούν 
διαδικασίες για την επιλογή και εφαρμογή 
καινοτόμων ενεργειών, η εξουσία έκδοσης 
νομοθετικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή με βάση το 
περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής που 
ορίζονται στο άρθρο 9. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένου του έργου σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη μεταβίβαση των σχετικών 

(12) Προκειμένου να καθοριστούν 
διαδικασίες για την επιλογή και εφαρμογή 
καινοτόμων ενεργειών, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης και με βάση το 
περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής που 
ορίζονται στο άρθρο 9, έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να πραγματοποιήσει 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένου του έργου σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη μεταβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. es

Τροπολογία 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να ανατεθούν στην
Επιτροπή με βάση τον κατάλογο των 
πόλεων που θα συμμετέχουν στην αστική 
πλατφόρμα ανάπτυξης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να εκτελεστούν 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, οι 

διαγράφεται
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εκτελεστικές αρμοδιότητες του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή με βάση τον κατάλογο των 
πόλεων που θα συμμετέχουν στην αστική 
πλατφόρμα ανάπτυξης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να εκτελεστούν 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή με 
βάση τον κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετέχουν στην αστική πλατφόρμα 
ανάπτυξης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(13) Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων 
όρων εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες με 
βάση τον κατάλογο κοινών δεικτών. Οι εν 
λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 
εκτελεστούν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή με 
βάση τον κατάλογο των πόλεων που θα 
συμμετέχουν στην αστική πλατφόρμα 
ανάπτυξης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή με 
βάση τους συμμετέχοντες στην αστική 
πλατφόρμα ανάπτυξης. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να εκτελεστούν 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και 
στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών, μεταξύ των 
οποίων, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε 
αγροτικές περιοχές, σε ζώνες όπου 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
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περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 
176 της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση ενεργειών που στοχεύουν
στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών
ανισορροπιών εντός της Ένωσης μέσω 
της στήριξης της αναπτυξιακής και 
διαρθρωτικής προσαρμογής των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των 
βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται 
σε παρακμή.

Or. es

Τροπολογία 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, καθώς και των περιφερειών 
που αντιμετωπίζουν δημογραφικά 
προβλήματα ή των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν περιφερειακές 
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δημογραφικές προκλήσεις και 
μειονεκτήματα.

Or. de

Τροπολογία 113
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, καθώς και των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν μεγάλα 
δημογραφικά προβλήματα.

Or. de

Τροπολογία 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής,
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
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ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

και των ενδοπεριφερειακών ανισορροπιών 
μέσω της στήριξης της βιώσιμης 
ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής 
των περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των 
βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται 
σε παρακμή και των περιφερειών που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση καθώς και μέσω της 
συνεκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως οι βορειότερες 
περιφέρειες με χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού καθώς και οι νησιωτικές, 
εξόχως απόκεντρες, διασυνοριακές και 
ορεινές περιφέρειες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΤΠΑ δεν συνεισφέρει μόνον στην οικονομική ανάκαμψη των 
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βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση αλλά και στην ανάπτυξη των περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
φυσικά μειονεκτήματα καθώς και των ΕΑΠ.

Τροπολογία 116
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή,
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση και των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές 
προκλήσεις και φυσικά μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
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αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή, 
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση και των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές και 
γεωγραφικές προκλήσεις και 
μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 118
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
και ενδοπεριφερειακών ανισορροπιών 
μέσω της στήριξης της αναπτυξιακής και 
διαρθρωτικής προσαρμογής των 
περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των 
βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται 
σε παρακμή, των περιφερειών που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση και των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικές και γεωγραφικές 
προκλήσεις και μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 119
Viktor Uspaskich
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή, 
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση και των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές, 
κοινωνικές προκλήσεις και 
μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή, 
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση και την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών που επηρεάζουν εδάφη που 
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υποφέρουν από σοβαρά φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 121
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή, 
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, καθώς και των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικές προκλήσεις και 
διαρθρωτικά και φυσικά μειονεκτήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημογραφικές προκλήσεις όπως η μείωση του πληθυσμού και ιδίως η εγκατάλειψη από τον 
πληθυσμό είναι σοβαρά προβλήματα που ανάγονται σε διαρθρωτικά και φυσικά μειονεκτήματα.  
Συχνά η καθυστέρηση των περιφερειών ως προς την ανάπτυξη οφείλεται σε τέτοιου είδους 
προβλήματα και για τον λόγο αυτόν πρέπει τα τελευταία να αναφερθούν οπωσδήποτε εδώ.

Τροπολογία 122
Bogusław Sonik

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

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
και ενδοπεριφερειακών ανισορροπιών 
μέσω της στήριξης της αναπτυξιακής και 
διαρθρωτικής προσαρμογής των 
περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των 
βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται 
σε παρακμή, των περιφερειών που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση και των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικές προκλήσεις και φυσικά 
μειονεκτήματα.

Or. en

Τροπολογία 123
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής, ανταγωνιστικής και 
διαρθρωτικής προσαρμογής των 
περιφερειακών οικονομιών, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των 
βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται 
σε παρακμή, των περιφερειών που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση και των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

Or. pt



PE491.053v01-00 48/183 AM\903902EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών. Εάν το ΕΤΠΑ διαθέτει ειδική συμπληρωματική ενίσχυση για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, είναι εύλογο οι περιφέρειες αυτές να περιλαμβάνονται ρητά 
στην αποστολή του εν λόγω ταμείου.

Τροπολογία 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, καθώς και των
νησιωτικών, διασυνοριακών και ορεινών 
περιοχών, των αραιοκατοικημένων 
περιοχών και των απομακρυσμένων 
παραμεθόριων πόλεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων 
περιφερειών και του βαθμού κατά τον οποίο παρουσιάζουν καθυστέρηση οι πλέον 
μειονεκτούσες περιφέρειες. Σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνονται οι περιοχές στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και οι περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά και
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές και οι απομακρυσμένες παραμεθόριες πόλεις.
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Τροπολογία 125
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή, 
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, και των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές και 
γεωγραφικές προκλήσεις και 
μειονεκτήματα.

Or. pt

Τροπολογία 126
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών.
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και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 127
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, καθώς και μέσω της 
συνεκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά, γεωγραφικά και 
δημογραφικά μειονεκτήματα.

Or. fr

Τροπολογία 128
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη 
χρηματοδότηση της υποστήριξης που 
στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, 
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κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή 
και των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση.

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με την 
αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών 
ανισορροπιών μέσω της στήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της 
μετατροπής των βιομηχανικών 
περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή, 
των περιφερειών που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση, των περιφερειών με φυσικό 
μειονέκτημα και των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές, 
κοινωνικές προκλήσεις και 
μειονεκτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιοχή της Λομβαρδίας θεωρεί αναγκαία την υποστήριξη της εδαφικής αναπροσαρμογής
μέσω της προώθησης της συνοχής των μειονεκτούντων εδαφών.

Τροπολογία 129
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 Α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 174 
και 349 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 176, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
αποσκοπεί στη μείωση της ανισότητας 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης στις 
διάφορες περιφέρειες και στη μείωση 
του βαθμού καθυστέρησης των πλέον 
μειονεκτικών περιφερειών. Μεταξύ
αυτών των περιφερειών, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να αποδοθεί στις 
αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις 
οποίες συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση, και στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά και δημογραφικά προβλήματα, 
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όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, οι υπερβόρειες περιοχές που 
είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και 
οι νησιωτικές, διασυνοριακές και 
ορεινές περιοχές.

Or. pt

Τροπολογία 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 a
Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και μη διάκριση
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...]/2012 [ κανονισμός κοινών 
διατάξεων], τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι  ενισχύεται η 
ισότητα γυναικών και ανδρών και ο 
συνυπολογισμός της πτυχής της ισότητας  
κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση 
των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ.

Or. de

Τροπολογία 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
(νέο) Προώθηση των ίσων ευκαιριών και 

απαγόρευση των διακρίσεων
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Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων 
σταδίων υλοποίησης του ΕΤΠΑ. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν 
τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά τα διάφορα 
στάδια υλοποίησης του ΕΤΠΑ και, 
ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά. 
Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για 
τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από 
τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται 
κατά τον καθορισμό επιχειρήσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (...) / 2012 (CPR), η προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης προωθείται κατά την προετοιμασία και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων. Ο κανονισμός σχετικά με τις ειδικές διατάξεις του ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με την ισότητα των φύλων και της μη διάκρισης, όπως 
περιέχεται στον κανονισμό σχετικά με το ΕΚΤ.

Τροπολογία 132
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει: Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες προκειμένου να 
συνεισφέρει στις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προτείνονται στο 
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άρθρο 5

Or. en

Τροπολογία 133
Ramona Nicole Mănescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) επενδύσεις που συμβάλλουν στη 
δημιουργία και τη διατήρηση βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης μέσω άμεσης 
ενίσχυσης επενδύσεων  σε τομείς που 
συνεισφέρουν στην έξυπνη, βιώσιμη και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη, κυρίως σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και σε 
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία
που συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων
αποκλειστικά σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μικροεπιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών της κοινωνικής οικονομίας·

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ελάχιστα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, δεν διαθέτουν πάντοτε, αντίθετα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, επαρκείς 
πόρους για την ανάπτυξή τους. Δεδομένου ότι συνιστούν κινητήρια δύναμη των οικονομιών 
μας, η διάθεση διαρθρωτικών πόρων στις ΜΜΕ και στις μικροεπιχειρήσεις θα αποδεσμεύσει 
πλήρως τις δυνατότητες τους για ανάπτυξη και για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
ανταποκρινόμενη στις αρχές που έχει αναγνωρίσει η Small Business Act.

Τροπολογία 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων ιδίως 
σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας·

Or. es

Τροπολογία 136
Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)·
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Or. de

Τροπολογία 137
Richard Seeber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης 
ενίσχυσης επενδύσεων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· Αυτό ισχύει και για 
τον τομέα των υπηρεσιών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την 
απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν επίσης στο σημείο αυτό.

Τροπολογία 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, κυρίως μέσω άμεσης 
ενίσχυσης επενδύσεων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στην κοινωνική 
οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 139
Nuno Teixeira

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
επιχειρήσεις·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά ποσά σε μηχανήματα, εξοπλισμό και άλλους
τομείς της παραγωγής, αναθέτοντας με υπεργολαβία προϊόντα και υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Καθώς 
οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας απασχόλησης, τόνωσης 
της ανάπτυξης των ΜΜΕ και ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομίας, είναι εύλογο να είναι 
επιλέξιμες.

Τροπολογία 140
Viktor Uspaskich

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, μέσω άμεσης ενίσχυσης 
επενδύσεων σε επιχειρήσεις και
συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. en
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Τροπολογία 141
Michael Theurer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
επιχειρήσεις, ιδίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. de

Τροπολογία 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, μέσω άμεσης ενίσχυσης 
επενδύσεων κυρίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγικές επενδύσεις ευνοούν κατά προτεραιότητα τις ΜΜΕ, όμως μέσω του ΕΤΠΑ θα 
πρέπει να υποστηρίζονται και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 143
Fiorello Provera
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

(α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, ιδίως μέσω άμεσης
ενίσχυσης επενδύσεων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) παραγωγικές επενδύσεις, που 
συμβάλλουν στη δημιουργία ή τη 
διατήρηση θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ, 
καθώς και στην επίτευξη των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων των 
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 5, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
επιχείρησης·

Or. de

Τροπολογία 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) επενδύσεις σε οικονομικές υποδομές
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Or. de

Τροπολογία 146
Ramona Nicole Mănescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προτείνονται στο 
άρθρο 5.1 και 5.4 ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης·

Or. en

Τροπολογία 147
Manfred Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προτείνονται στο 
άρθρο 5.1 και 5.4 ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης·
(Αυτό είναι το υποστοιχείο β, 
μετατοπίζοντας το τρέχον υποστοιχείο β σε 
γ, κλπ.)

Or. en

Τροπολογία 148
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Προώθηση των ΜΜΕ αλλά παροχή 
δυνατότητας στα κράτη μέλη να 
στηρίζουν επίσης μεγαλύτερες
επιχειρήσεις, όταν δημιουργούν θέσεις 
εργασίας που συνάδουν με τις εθνικές και 
περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης 
της Ευρώπης 2020·

Or. en

Τροπολογία 149
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του 
βιώσιμου τουρισμού και των μεταφορών 
και των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. en

Τροπολογία 150
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του 
τουρισμού, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την 
επιτυχή συνεργασία σε ενδοπεριφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο και γι’ αυτό θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί επίσης στο σημείο αυτό.

Τροπολογία 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους 
τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, 
των μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

(β) επενδύσεις σε βασικές υποδομές στους 
τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, 
των μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. es

Τροπολογία 152
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του 
βιώσιμου τουρισμού και των μεταφορών 
και των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. en
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Τροπολογία 153
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
υπηρεσίες στον τομέα της οικονομίας και 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση του κειμένου, εφόσον οι επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα της οικονομίας έχουν 
κεντρική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 και σύμφωνα με τα 
λεγόμενα της Επιτροπής θα εξακολουθήσουν να ενισχύονται ανάλογα και στο μέλλον. Αυτό θα 
πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα και από το κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 154
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

(β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
υδάτων, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Or. en

Τροπολογία 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος 
Σταυρακάκης, Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας, πολιτισμού, 
αθλητισμού και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές, καθώς και σε υποδομή που θα 
λαμβάνει υπόψη τη γήρανση του 
πληθυσμού·

Or. de

Τροπολογία 156
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές, καθώς και τις υποδομές 
αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού·

Or. de

Τροπολογία 157
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις σε επιχειρηματικές, 
προσβάσιμες κοινωνικές, υγειονομικές, 
στεγαστικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, 
αθλητικές και τουριστικές υποδομές·

Or. en
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Τροπολογία 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις σε προσβάσιμες
κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές 
καθώς και σε προσιτή στέγαση και 
βιώσιμο τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 159
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, 
στον τομέα της υγείας και της 
εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία 
προσιτών κατοικιών αλλά και υποδομών 
που θα είναι προσβάσιμες σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, (γ) επενδύσεις σε προσβάσιμες
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τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, 
πολιτισμικές, αθλητικές και τουριστικές 
υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας, τις αθλητικές και τις 
εκπαιδευτικές υποδομές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη και αποτελεί ένα πραγματικό 
εργαλείο της κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ και τις περιφέρειές της. Αποτελεί μια σημαντική πηγή 
δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών, όπως εκείνες που δαπανώνται σε υποδομές, για σημαντικά 
γεγονότα ή εγκαταστάσεις αναψυχής. Οι αθλητικές υποδομές, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, 
απαιτούν καινοτόμες επενδύσεις και αναδιαμόρφωση για να ανταποκρίνονται στις 
εξελισσόμενες ανάγκες για άθληση και σωματική δραστηριότητα στον 21ο αιώνα.

Τροπολογία 162
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις σε προσβάσιμες
κοινωνικές, υγειονομικές, στεγαστικές, 
εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, αθλητικές 
και τουριστικές υποδομές·

Or. en
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Τροπολογία 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις σε προσιτές κοινωνικές, 
υγειονομικές, στεγαστικές υποδομές, σε 
υποδομές φροντίδας παιδιών, 
πολιτισμικής κληρονομιάς και σε 
εκπαιδευτικές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 164
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές
υποδομές·

(γ) επενδύσεις σε προσβάσιμες κοινωνικές 
υποδομές, σε υποδομές υγείας, έρευνας, 
καινοτομίας και σε εκπαιδευτικές 
υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
συμπεριλαβανομένης της στέγασης, τις 
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υποδομές· υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας, τις εκπαιδευτικές, 
πολιτισμικές, αθλητικές και τουριστικές 
υποδομές·

Or. es

Τροπολογία 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας, κατοικίας και τις 
εκπαιδευτικές υποδομές·

Or. de

Τροπολογία 168
Bogusław Sonik

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

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις σε προσβάσιμες
κοινωνικές, υγειονομικές, στεγαστικές, 
εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, αθλητικές 
και τουριστικές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 169
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στις επιχειρηματικές 
υποδομές, τις κοινωνικές υποδομές, τις 
υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 170
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

(γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας, τις αθλητικές και τις 
εκπαιδευτικές υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) προώθηση του τουρισμού μέσω 
στοχοθετημένων, βιώσιμων, 
προσαρμοσμένων τουριστικών έργων και 
προγραμμάτων, ιδίως μέσω
i) στήριξης της τουριστικής ανάπτυξης 
σε περιοχές με διαρθρωτικές αδυναμίες, 
μειονεκτήματα και/ή περιοχές που είναι 
δύσκολο να αξιοποιηθούν·
ii) ανάπτυξης του τουρισμού σε 
απομακρυσμένες περιφέρειες, σε 
παραμεθόριες περιφέρειες και σε άκρως 
απομακρυσμένες περιοχές·
iii) στήριξης και ενίσχυσης δράσεων για 
την προστασία του κλίματος και του 
περιβάλλοντος και για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση πόρων στον τομέα του 
τουρισμού·

Or. de

Τροπολογία 172
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού με τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και της έρευνας και 
καινοτομίας. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται τα εξής:

(δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού της 
ικανότητας για έρευνα και καινοτομία σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και με 
τη δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων. 
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

Or. de
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Τροπολογία 173
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού με τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και της έρευνας και 
καινοτομίας. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται τα εξής:

(δ) επενδύσεις στο ενδογενές δυναμικό 
μέσω σταθερών επενδύσεων σε εξοπλισμό
και υπηρεσίες υποδομών μικρής 
κλίμακας  προς τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, υποστήριξη σε φορείς έρευνας και
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 174
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές μικρής 
κλίμακας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 175
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές μικρής κλίμακας·

(i) επενδύσεις σε μηχανήματα, εξοπλισμό 
και υποδομές·
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να επενδύουν σε μηχανήματα και εξοπλισμό ώστε να 
τους δίνεται η δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους και να αυξήσουν τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Μόνο με τα πιο πρόσφατα βιομηχανικά μηχανήματα θα 
μπορέσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν δυναμικά στον ανταγωνισμό στις 
διεθνείς αγορές, να εξελίσσουν νέα προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να 
καλύπτουν τις ανάγκες των πληθυσμών.

Τροπολογία 176
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές μικρής κλίμακας·

(i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές·

Or. de

Τροπολογία 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές μικρής κλίμακας·

(i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ενώπιον της καθυστέρησης των υποδομών έρευνας στην Ευρώπη, δεν ενδείκνυται να 
περιοριστεί νομοθετικά οποιοσδήποτε τύπος υποδομής στην έρευνα για οποιοδήποτε κριτήριο 
σχετικό με τη διάσταση. Από την άλλη, εξυπακούεται ότι με την υποχρέωση, που προτείνεται 
από την ΕΚ, για συγκέντρωση υψηλού ποσοστού επιδόσεων σε συγκεκριμένους θεματικούς 
στόχους, ενδείκνυται η χαλάρωση της διάστασης των επενδύσεων σε εξοπλισμό και υποδομές.
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Τροπολογία 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) επενδύσεις για την προώθηση του 
τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων 
δράσεων για τον θαλάσσιο τουρισμό και 
την προστασία της πολιτιστικής και 
καλλιτεχνικής κληρονομιάς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προώθηση του τουρισμού και η προστασία της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τροπολογία 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

(ii) στήριξη και συνδρομή και παροχή 
υπηρεσιών, ιδίως σε όλες τις κατηγορίες 
ΜΜΕ, περιλαμβανομένων των 
μικροεπιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων 
και αυτές της κοινωνικής οικονομίας·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ελάχιστα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, δεν διαθέτουν πάντοτε, αντίθετα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, επαρκείς 
πόρους για την ανάπτυξή τους. Δεδομένου ότι συνιστούν κινητήρια δύναμη των οικονομιών 
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μας, η διάθεση διαρθρωτικών πόρων στις ΜΜΕ και στις μικροεπιχειρήσεις θα αποδεσμεύσει 
πλήρως τις δυνατότητες τους για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
ανταποκρινόμενη στις αρχές που έχει αναγνωρίσει η Small Business Act.

Τροπολογία 180
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

(ii) στήριξη και συνδρομή για παροχή 
υπηρεσιών και πλαισίωση προς τις 
επιχειρήσεις, ιδίως στις διάφορες
κατηγορίες ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων 
των μικροεπιχειρήσεων και των 
επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 181
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

(ii) στήριξη και συνδρομή προς και 
παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, ιδίως 
σε όλες τις κατηγορίες ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μικροεπιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 
της κοινωνικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

(ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και κοινωνικής 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 183
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

(ii) στήριξη και παροχή συνδρομής και 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 184
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις 
σε τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 185
Luís Paulo Alves
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

(iii) στήριξη σε οργανισμούς έρευνας και 
καινοτομίας και επενδύσεις σε τεχνολογία 
και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις, 
καθώς και σε πρωτοβουλίες έρευνας και 
καινοτομίας από δημόσιες ερευνητικές 
εταιρείες σε σύμπραξη με ιδιωτικές 
εταιρείες·

Or. pt

Τροπολογία 186
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

(iii) στήριξη σε οργανισμούς έρευνας και 
καινοτομίας και επενδύσεις σε τεχνολογία 
και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

(iii) στήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας και 
επενδύσεις σε τεχνολογία και 
εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

(iii) στήριξη σε οργανισμούς έρευνας και 
καινοτομίας και επενδύσεις σε τεχνολογία 
και εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·

Or. es

Τροπολογία 189
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·

(iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις σε 
τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις· αυτό περιλαμβάνει τη 
δημιουργία κορυφαίων επιστημονικών 
ιδρυμάτων, για παράδειγμα ως τμήμα 
αντίστοιχου διαγωνισμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος Horizon 2020, καθώς και 
τη στήριξη όλων των κατάλληλων 
μέτρων που θα καταστήσουν τα ιδρύματα 
αυτά διεθνείς πόλους έλξης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ανταγωνιστικών μισθών σε διεθνές 
επίπεδο·

Or. de

Αιτιολόγηση

 Βλ επίσης αιτιολογική σκέψη (5α) (νέα). Για να προσελκύσουν οι περιφέρειες κορυφαίους 
διεθνείς επιστήμονες και καινοτόμες επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό 
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περιβάλλον. Αυτό αφορά διεθνώς ανταγωνιστικές αποδοχές για τους επιστήμονες, αλλά και π.χ. 
προσφορά αγγλόφωνων σχολείων, βιομηχανικών χώρων ή σύγχρονων επιγραμμικών 
διαχειριστικών υπηρεσιών. Οι περιφέρειες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΠΑ 
για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) ενίσχυση της μετατροπής πρώην 
βιομηχανικών περιοχών και ορυχείων·

Or. de

Τροπολογία 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων
και συναφών κοινωνικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών, 
περιβαλλοντικών παραγόντων, 
παραγόντων έρευνας και καινοτομίας και 
μη κυβερνητικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 192
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία, ανάπτυξη 
ικανοτήτων, μελέτες και 
προπαρασκευαστικές δράσεις, ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των τοπικών, 
περιφερειακών αρχών και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 194
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
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περιβαλλοντικών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 195
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία, ανάπτυξη 
ικανοτήτων, μελέτες, 
προπαρασκευαστικές δράσεις και 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων
και συναφών κοινωνικών, οικονομικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και
τοπικών φορέων και συναφών 
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών
στον τομέα της επιστήμης και της 
έρευνας·

Or. es

Τροπολογία 197
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών, επιστημονικών και 
ερευνητικών παραγόντων, καθώς και των 
παραγόντων της επιστήμης και της 
έρευνας·

Or. de

Τροπολογία 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων και 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
επιστημονικών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ περιφερειών, πόλεων και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
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περιβαλλοντικών παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 200
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 201
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων·

(iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών και ορθών πρακτικών  μεταξύ 
περιφερειών, νησιών, πόλεων και συναφών 
κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών
και περιβαλλοντικών παραγόντων·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να συμμετέχουν και τα νησιά στην ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, 
καθώς η μεγάλη απόστασή τους από την ηπειρωτική επικράτεια σημαίνει ότι πρέπει να 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη δημιουργικότητα και θάρρος κατά την υλοποίηση έργων στην επικράτειά 
τους.
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Τροπολογία 202
László Surján

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) στήριξη για τη μείωση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, 
προωθώντας τη διαπολιτισμική 
κατανόηση·

Or. en

Τροπολογία 203
Fiorello Provera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv a) ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών 
μέσων όπως δανειοδοτικών και 
εγγυοδοτικών μέσων και μέσων 
μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μορφών 
ανανεούμενης συνδρομής, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv a) ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, μελέτες 
και προπαρασκευαστικές δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 205
Bogusław Sonik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv a) ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών 
μέσων όπως δανειοδοτικών και 
εγγυοδοτικών μέσων και μέσων 
μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μορφών 
ανανεούμενης συνδρομής, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 206
Mojca Kleva

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών 
μέσων όπως δανειοδοτικών και 
εγγυοδοτικών μέσων και μέσων 
μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων μορφών 
ανανεούμενης συνδρομής, όπως ορίζεται 
στον δημοσιονομικό κανονισμό με σκοπό 
τη διευκόλυνση της συνεργασίας στις 
επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα σε 
περίπτωση αδυναμίας της αγοράς ή
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καταστάσεων μη βέλτιστων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 207
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τεχνική βοήθεια. ε) τεχνική βοήθεια. Συμπεριλαμβάνονται:
(i) θεματικά προγράμματα κατάρτισης και 
ενημέρωσης για δυνητικούς δικαιούχους
(ii) ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων 
λήψης αποφάσεων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο με στόχο την 
απλοποίηση και το συντονισμό των 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 208
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- επενδύσεις στην οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική ανάπλαση των 
αστικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης, Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει, σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, να καταστεί δυνατή η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ όσον 
αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των ΤΠΕ.

Τροπολογία 211
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 

διαγράφεται
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ΤΠΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με την εξαίρεση των υποδομών από τη στήριξη δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι ανάγκες 
και οι δυσκολίες που προκαλεί η τρέχουσα κρίση σε ολοένα και πιο εκτεταμένες περιοχές της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Κρίνεται σκόπιμο να επωφελούνται από τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις 
ακόμη και οι πλέον ανεπτυγμένες περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση να συνδέονται οι ενισχύσεις 
με τους στόχους της στρατηγικής EΕ 2020.

Τροπολογία 214
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 215
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 216
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις σε υποδομή και στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες ωφελούν το σύνολο του 
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 217
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε αυτές τις περιοχές, 
καθώς θα συνεισφέρουν στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα βελτιώνουν το 
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βιοτικό επίπεδο των ατόμων όσον αφορά το περιβάλλον, την τεχνολογία και τις βιώσιμες 
μεταφορές.

Τροπολογία 218
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα πρέπει να είναι επιλέξιμες και 
σε πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες οι βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τροπολογία 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν στηρίζει τις επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες
στους πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ, με εξαίρεση τους τομείς των
πράσινων υποδομών, των υπηρεσιών
οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας, 
των πράσινων ΤΠΕ και των φιλικών προς 
το περιβάλλον λύσεων για τις μεταφορές
με στόχο την προώθηση της μετακίνησης 
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με τα πόδια, της ποδηλασίας, της κοινής 
ενοικίασης αυτοκινήτων, της κοινής 
χρήσης αυτοκινήτων και της τοπικής 
δημόσιας κινητικότητας.

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από τα
ανωτέρω, το ΕΤΠΑ στηρίζει τις υποδομές 
παρέχοντας βασικές υπηρεσίες στους 
πολίτες στο χώρο των ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 
υψηλής ταχύτητας, σε πιο ανεπτυγμένες 
περιοχές, στις περιοχές εκείνες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά μειονεκτήματα, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 111 (4) (α), (β) και (γ) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] / 2012 [CPR].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες γενικά δε χρειάζονται την υποστήριξη της ΕΕ για 
επενδύσεις σε βασικές γκρίζες υποδομές στο περιβάλλον και τις μεταφορές, ενώ η προώθηση 
των καινοτόμων οικολογικών και βιώσιμων υποδομών εξακολουθεί να είναι απαραίτητη και 
συχνά πιο οικονομική για την προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών, σύμφωνα με την ΕΕ 
2020. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε βασικές υποδομές ΤΠΕ, όπως δίκτυα υψηλών ταχυτήτων θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμες για όλες εκείνες τις περιοχές που εξακολουθούν να υστερούν λόγω 
σοβαρών και μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων.

Τροπολογία 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Προκειμένου να μειωθούν οι εσωτερικές 
ανισότητες ως προς την ανάπτυξη, 
ενδέχεται να απαιτηθεί επίσης σε πιο 
αναπτυγμένες περιφέρειες να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.
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Or. en

Τροπολογία 221
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ είναι ανοικτό σε καινοτόμες λύσεις
στους τομείς των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας και
των πράσινων υποδομών, της κοινωνικής 
οργάνωσης, των φιλικών προς το 
περιβάλλον λύσεων για τις μεταφορές, της 
τοπικής δημόσιας κινητικότητας και των 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, η 
μείωση των εσωτερικών διαφορών στην 
ανάπτυξη ενδέχεται να καταστήσει 
απαραίτητη την υποστήριξη του ΕΤΠΑ 
σε επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
του περιβάλλοντος, των μεταφορών και 
των ΤΠΕ.

Or. es
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Τροπολογία 223
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του περιβάλλοντος 
και των ΤΠΕ.

Or. it

Τροπολογία 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ, εκτός από τις περιοχές που 
περιλαμβάνονται στη διασυνοριακή
συνεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] / 2012 
σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για την 
υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στο στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ, αλλά είναι ανοικτό σε καινοτόμες 
λύσεις στους τομείς των υπηρεσιών 
σχετικά με το οικοσύστημα, της 
βιοποικιλότητας, των έξυπνων και 
πράσινων υποδομών, των φιλικών προς 
το περιβάλλον λύσεων για τις μεταφορές 
και τις πράσινες ΤΠΕ.

Or. en

Justification

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.

Τροπολογία 226
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες 
σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Σε πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ είναι ανοικτό σε καινοτόμες λύσεις
στους τομείς των υπηρεσιών σχετικά με 
το οικοσύστημα, της βιοποικιλότητας και
των πράσινων υποδομών, της κοινωνικής 
οργάνωσης, των φιλικών προς το 
περιβάλλον λύσεων για τις μεταφορές, της 
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τοπικής δημόσιας κινητικότητας και των 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα χρήσης του ΕΤΠΑ για τον παροπλισμό των πυρηνικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στο μέτρο που προβλέπεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
επικράτειας.

Τροπολογία 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής·

(α) τον παροπλισμό και την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 229
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής·

(α) τον παροπλισμό και την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες ποσότητες ψυκτικού, ο μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια και το ανεπίλυτο ζήτημα 
της αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων είναι αντεπιχειρήματα για την κατασκευή νέων 
πυρηνικών σταθμών.

Τροπολογία 230
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής·

(α) τον παροπλισμό και την κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 231
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·

(β) τις επενδύσεις για να επιτευχθεί 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο παράρτημα 1 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·
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Or. en

Τροπολογία 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε όλες τις εγκαταστάσεις 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας ΣΕΔΕ δεν θα 
πρέπει να επωφελούνται από τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, καθώς αυτό θα στρέβλωνε την 
αγορά του συστήματος εμπορίας πιστοποιητικών εκπομπών και θα κατέστρεφε το όφελος της
εξοικονόμησης CO2.

Τροπολογία 233
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, με μόνη εξαίρεση του 
δικτύου διανομής της συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης·

Or. en
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Τροπολογία 234
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εξαιρουμένων της 
τηλεθέρμανσης και -ψύξης, καθώς και 
των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 
ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός δικτύων τηλεθέρμανσης και –ψύξης, καθώς και των εγκαταστάσεων 
συμπαραγωγής ενέργειας, έχει δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και για τον λόγο αυτόν δεν 
θα πρέπει να εξαιρεθεί από την ενίσχυση.

Τροπολογία 235
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·

(β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, συμπεριλαβανομένων της 
τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης και 
των σταθμών συνδυασμένης παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ταμεία της ΕΕ δεν θα πρέπει να επενδύουν στην ικανότητα παραγωγής της κάθε
εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα, αλλά θα πρέπει να 
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υποστηρίζει μόνο τα μέτρα που αυξάνουν την αποδοτικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, 
και μη συμπεριλαβανομένων των εγκαταστάσεων βάσει της οδηγίας ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 236
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την παρασκευή, επεξεργασία και 
εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την παρασκευή, επεξεργασία και 
εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 238
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την παρασκευή, επεξεργασία και 
εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

διαγράφεται

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Μολονότι περιλαμβάνεται στη Συνθήκη, δεν είναι εύλογο να γίνεται άμεση αναφορά στη μη 
επιλεξιμότητα του καπνού, αλλά να μη γίνεται καμία αναφορά σε άλλους επιχειρηματικούς 
κλάδους που καταγράφονται στη Συνθήκη. Η αιτιολόγηση της Επιτροπής κατά των επενδύσεων  
στον κλάδο του καπνού, αλλά παράλληλα υπέρ της  ενθάρρυνσης των διαφημιστικών και 
ενημερωτικών εκστρατειών για την υγεία επίσης δεν είναι εύλογη, καθώς θα έπρεπε  να 
περιλαμβάνονται και  άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι, μολονότι δεν είναι επιλέξιμοι (μεταξύ 
άλλων η παραγωγή οίνου και άλλων αλκοολούχων ποτών).

Τροπολογία 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) μεγάλα οδικά έργα χωρίς
διασυνοριακή σύνδεση, αεροδρόμια σε
απόσταση λιγότερο από 200 χιλιόμετρα 
μεταξύ τους που δε συνεργάζονται στη
χρήση της δυναμικότητας των 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ β) η ανάπτυξη γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών για σκόπιμη 
ελευθέρωση στο περιβάλλον, τα τρόφιμα
ή τις ζωοτροφές και οι συναφείς 
δραστηριότητες έρευνας και υποδομές·

Or. en
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Τροπολογία 241
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι επενδύσεις σε όλους τους τύπους των
διασυνοριακών υποδομών πρέπει να είναι 
επιλέξιμες στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων ΕΕΣ, ανεξάρτητα από το 
αν οι συμμετέχουσες περιφέρειες είναι πιο 
ανεπτυγμένες, βρίσκονται σε στάδιο 
μετάβασης ή είναι λιγότερο ανεπτυγμένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις σε διασυνοριακές υποδομές στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕΣ είναι υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και οι διαφορές στους κανόνες επιλεξιμότητας θα αναχαίτιζαν τις 
επενδύσεις σε υποδομές όταν πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες περιοχών.

Τροπολογία 242
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της προηγούμενης 
υποπαραγράφου δεν ισχύουν στις εν λόγω 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν 
λιγότερο από το 75 % του μέσου όρου του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, οι οποίες όμως είναι 
επιλέξιμες βάσει της κατηγορίας 
μετάβασης ή των πιο αναπτυγμένων 
περιφερειών, όπως ορίζεται στα στοιχεία 
β) και γ) του άρθρου 82 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] την 
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περίοδο 2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 243
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι θεματικοί στόχοι που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
και οι αντίστοιχες επενδυτικές 
προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 
5 του παρόντος κανονισμού στους 
οποίους μπορεί να συμβάλει το ΕΤΠΑ 
συγκεντρώνονται ως εξής:

διαγράφεται

(a) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης
i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]· και
ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].
(b) σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες:
i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·
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ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. de

Τροπολογία 244
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης

διαγράφεται

i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]· και
ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. de

Τροπολογία 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης:

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Τροπολογία 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης:

(α) σε περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες:

Or. de

Τροπολογία 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης:

(α) σε περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες:

Or. en

Τροπολογία 248
Patrice Tirolien
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης:

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες:

Or. fr

Τροπολογία 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης:

(α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες:

Or. es

Τροπολογία 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]· και

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4, καθώς 
και  σε ένα ελεύθερα επιλέξιμο τέταρτο 
σημείο του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]· και

Or. de

Τροπολογία 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε επίπεδο κάθε 
επιχειρησιακού προγράμματος
κατανέμεται σε έως και τρεις θεματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση δεν πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα άμεσης 
παρέμβασης κατά των ελλειμμάτων και των προβλημάτων τα οποία καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μεμονωμένες επικράτειες.
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Τροπολογία 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο θεματικός στόχος 2 («βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών») θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
με τους στόχους για τους οποίους ισχύει ένα ελάχιστο ποσοστό επενδύσεων βάσει του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του θεματικού στόχου 6 καθιστά τη θεματική συγκέντρωση πιο ευέλικτη και
επιτρέπει την επένδυση σε οικοσυστήματα που χτίζουν τη βάση της οικονομίας μας, η οποία
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αποδίδει, καθώς ενισχύει το φυσικό κεφάλαιο και επιτρέπει την παράδοση των υπηρεσιών 
σχετικά με το οικοσύστημα.

Τροπολογία 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε τρεις από τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]· και

Or. en

Τροπολογία 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο για τις 
προαναφερθείσες περιφέρειες χορηγείται 
στους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]· και

Or. en

Τροπολογία 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·και

(i) τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3, 4 και 7 
στοιχείο α) και β) του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] και

Or. es

Τροπολογία 258
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

Or. en

Τροπολογία 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 

(i) τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
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ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·
και

ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·
και

Or. es

Τροπολογία 260
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 7 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. it

Τροπολογία 261
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε έναν ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]· και

Or. en
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Τροπολογία 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 7 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
και·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των βιώσιμων μεταφορών και η 
εξάλειψη των εμποδίων στις υποδομές των θεμελιακών δικτύων.

Τροπολογία 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

Or. en

Τροπολογία 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(ii) τουλάχιστον 40 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
όπου οι επενδύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
στόχου εκτός του τομέα των μεταφορών
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% 
των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση σε % είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια και για να υπάρχει συμφωνία με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση που ζητά τη διάθεση περισσότερων πόρων στον τομέα αυτό. Είναι
ακόμη πιο αναγκαία καθώς ο δαπανηρός τομέας των μεταφορών δεν εξαιρείται ρητά από το 
θεματικό στόχο 4. Η επίτευξη των στόχων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 2 
εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων αφήνοντας
επαρκή ευελιξία για τις περιφέρειες.

Τροπολογία 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(ii) τουλάχιστον 15 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. es
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Τροπολογία 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(ii) τουλάχιστον 15 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση που απορροφά το 80% των πόρων οι οποίοι επικεντρώνονται σε 3 
θεματικούς στόχους θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα των κρατών μελών και 
των περιφερειών να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σε συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες. Η 
μείωση της υποχρέωσης ποσόστωσης των δεσμευμένων πόρων και η προσθήκη δύο θεματικών 
στόχων διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία. Κρίνεται απαραίτητο το ΕΤΠΑ να είναι σε θέση να 
συνεισφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη στις περιοχές της Ευρώπης με χρόνιες καθυστερήσεις 
στις σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Τροπολογία 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε έναν από τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en
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Τροπολογία 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

(ii) από αυτά τουλάχιστον 20 % του 
συνόλου των πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο χορηγείται αντίστοιχα στον 
θεματικό στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 
του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο για τις 
προαναφερθείσες περιφέρειες χορηγείται 
αντίστοιχα στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(ii) τουλάχιστον 40 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
όπου οι επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 15% 
των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Justification

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht 
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Τροπολογία 271
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) τουλάχιστον 10 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον εδαφικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].
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Or. en

Τροπολογία 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) σε περιφέρειες του στόχου 
μετάβασης:
(i) τουλάχιστον 60% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]· και
(ii) τουλάχιστον 20% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναρμονισθεί το ελάχιστο ποσοστό των επενδύσεων για όλες τις περιφέρειες του 
στόχου μετάβασης βάσει του ποσοστού που προτείνεται για τις περιφέρειες που καλύπτονται 
από το δίχτυ ασφαλείας (60%). Επιπλέον, ο θεματικός στόχος 2 («βελτίωση της πρόσβασης, της 
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών») θα πρέπει 
να προστεθεί στον κατάλογο με τους στόχους για τους οποίους ισχύει ένα ελάχιστο ποσοστό 
επενδύσεων βάσει του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) στις περιφέρειες του στόχου  
μετάβασης:
(i) τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]· και
(ii) τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] όπου οι 
επενδύσεις αυτού του στόχου εκτός του 
τομέα των μεταφορών αντιστοιχούν 
τουλάχιστον στο 30% των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες του στόχου μετάβασης χαρακτηρίζονται από διάφορες προκλήσεις και 
προβλήματα. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να χαίρουν μεγαλύτερης ευελιξίας από ό,τι οι πιο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση.

Τροπολογία 274
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) σε περιφέρειες του στόχου 
μετάβασης:
i) τουλάχιστον 60% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
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άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]· και
ii) τουλάχιστον 20% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των περιφερειών που εντάσσονται στην 
κατηγορία του στόχου μετάβασης, οι περιφέρειες του πρώην στόχου της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να διέπονται από το ίδιο καθεστώς με τις περιφέρειες που 
καλύπτονται από τον πρώην στόχο της σύγκλισης, λαμβάνοντας πλέον ποσοστό συγκέντρωσης 
της υποστήριξης ΕΤΠΑ ύψους 60% και όχι 80%.

Τροπολογία 275
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: διαγράφεται
(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·
(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].



AM\903902EL.doc 119/183 PE491.053v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: (β) σε περιοχές μετάβασης και σε
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες:

Or. es

Τροπολογία 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 40 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. de

Τροπολογία 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 30 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση που απορροφά περισσότερο από το 30% των πόρων οι οποίοι 
επικεντρώνονται σε 3 θεματικούς στόχους θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα 
των κρατών μελών και των περιφερειών να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους σε 
συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες.

Τροπολογία 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 40% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

Or. es

Τροπολογία 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε επίπεδο κάθε 
επιχειρησιακού προγράμματος
κατανέμεται σε έως και τρεις θεματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η θεματική συγκέντρωση δεν πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα άμεσης 
παρέμβασης κατά των ελλειμμάτων και των προβλημάτων τα οποία καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μεμονωμένες επικράτειες.

Τροπολογία 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης, Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4, καθώς 
και  σε ένα ελεύθερα επιλέξιμο τέταρτο 
σημείο του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

Or. de

Τροπολογία 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο θεματικός στόχος 2 («βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών») θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
με τους στόχους για τους οποίους ισχύει ένα ελάχιστο ποσοστό επενδύσεων βάσει του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του θεματικού στόχου 6 καθιστά την εν λόγω θεματική συγκέντρωση πιο 
ευέλικτη και επιτρέπει την επένδυση σε οικοσυστήματα που χτίζουν τη βάση της οικονομίας μας, 
η οποία αποδίδει, καθώς ενισχύει το φυσικό κεφάλαιο και επιτρέπει την παράδοση των
υπηρεσιών σχετικά με το οικοσύστημα.

Τροπολογία 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε τρεις από τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο για τις 
προαναφερθείσες περιφέρειες χορηγείται 
στους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 287
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 7 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. it

Τροπολογία 288
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε έναν ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
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[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 289
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

(i) τουλάχιστον 50% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 7 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των βιώσιμων μεταφορών και η 
εξάλειψη των εμποδίων στις υποδομές των θεμελιακών δικτύων.



PE491.053v01-00 126/183 AM\903902EL.doc

EL

Τροπολογία 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

(i) τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3, 4 και 6 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i a) τουλάχιστον 30 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 7, 8 και 10 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πιο αδύναμες περιφέρειες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους τους για 
τομείς που προάγουν την ανάπτυξη όπως η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και οι υποδομές για 
τις μεταφορές.
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Τροπολογία 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
όπου οι επενδύσεις στο πλαίσιο αυτού του 
στόχου εκτός του τομέα των μεταφορών
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 15% 
των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σήμερα, αυτές οι περιφέρειες διαθέτουν ήδη το 6% από το ΕΤΠΑ σε επενδύσεις χαμηλού
άνθρακα. Συνεπώς, η αύξηση σε % είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια και για να υπάρχει συμφωνία με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ενεργειακή απόδοση που ζητά τη διάθεση περισσότερων πόρων
στον τομέα αυτό. Είναι επίσης αναγκαία καθώς ο δαπανηρός τομέας των μεταφορών δεν
εξαιρείται ρητά από το θεματικό στόχο 4. Η επίτευξη των στόχων μπορεί να δημιουργήσει 
περισσότερες από 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο σε πολλούς τομείς
αφήνοντας επαρκή ευελιξία για τις περιφέρειες.

Τροπολογία 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 

(ii) τουλάχιστον 12,5 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
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[κανονισμός κοινών διατάξεων]. [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. de

Τροπολογία 295
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

(ii) τουλάχιστον 10 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

(ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
όπου οι επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% 
των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. en
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Τροπολογία 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε έναν από τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο για τις 
προαναφερθείσες περιφέρειες χορηγείται 
στον θεματικό στόχο που ορίζεται στο 
σημείο 4 του άρθρου 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 299
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των (ii) τουλάχιστον 10 % του συνόλου των 
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πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 300
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β - σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) τουλάχιστον 10 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων], όπου οι επενδύσεις στο 
πλαίσιο αυτού του στόχου εκτός του
τομέα των μεταφορών αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 20% των συνολικών 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 301
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) Οι θεματικοί στόχοι που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012  [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] και οι αντίστοιχες 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος 
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κανονισμού σχετικά με την ειδική 
ενίσχυση για τις εξόχως απόκεντρες και 
τις αραιοκατοικημένες περιφέρειες 
εξαιρούνται ώστε να αντισταθμιστεί όσο 
το δυνατόν πιο αποτελεσματικά το μόνιμο 
πρόσθετο κόστος σε αυτές τις 
περιφέρειες, και με αυτόν τον τρόπο να 
επιτευχθεί ο στόχος αυτού του 
συγκεκριμένου στοιχείου. 

Or. pt

Τροπολογία 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] την περίοδο 2014-2020, 
τουλάχιστον 60% του συνόλου των πόρων 
του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο χορηγείται 
σε κάθε έναν από τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στα σημεία 1, 3 
και 4 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία στο άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Τροπολογία 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] την περίοδο 2014-2020, 
τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε κάθε έναν από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 304
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-

διαγράφεται
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25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] την περίοδο 2014-2020, 
τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε κάθε έναν από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]..

Or. de

Τροπολογία 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] την περίοδο 2014-2020, 
τουλάχιστον 60 % του συνόλου των 
πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε κάθε έναν από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 

διαγράφεται
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[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. es

Τροπολογία 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες που 
λάμβαναν ενισχύσεις για την περίοδο 
2007-2013 από τον στόχο της συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των         
περιφερειών σταδιακής εξόδου σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
κανονισμού 1083/2006, οι οποίες όμως 
είναι επιλέξιμες βάσει των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]. 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι όλες οι περιφέρειες που εξαιρούνται από την τότε ενίσχυση από 
τον στόχο της συνοχής, ανεξαρτήτως του ύψους της ενίσχυσης που έλαβαν, εντάσσονται στο 
δίχτυ ασφαλείας των δύο τρίτων των μέχρι τώρα παρεχομένων πόρων συμπεριλαμβανομένων 
των σημερινών περιοχών σταδιακής εξόδου.
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Τροπολογία 307
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες που 
λάμβαναν ενισχύσεις για την περίοδο 
2007-2013 από τον στόχο της συνοχής,  οι 
οποίες όμως είναι επιλέξιμες βάσει των 
πιο αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] την περίοδο 2014-2020, 
τουλάχιστον 60 % του συνόλου των πόρων 
του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο χορηγείται
σε κάθε έναν από τους θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]. 
αριθ.  […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 308
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i) και ii), στις εν λόγω περιφέρειες 
των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για 
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περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

την περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από 
το 75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, και για τις 
περιφέρειες των πρωτευουσών των 
κρατών μελών που είναι επιλέξιμες βάσει 
της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] την 
περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % του 
συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], εκ του 
οποίου τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες 
μονάδες χορηγούνται για το σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]. Οι πόροι του ΕΤΠΑ που 
χορηγούνται σύμφωνα με το σημείο 1 του 
άρθρου 4 μπορεί να μειώνεται κατά το
ποσό που ισούται με τους πόρους που 
διατίθενται από το Ταμείο Συνοχής για το 
θεματικό στόχο που καθορίζεται στο
σημείο 4 του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. [...] / 2012 [CPR] διέθεσε κατ’ 
αναλογία προς τις διάφορες κατηγορίες
περιοχών βάσει των πληθυσμών.

Or. en

Τροπολογία 309
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i) και ii), στις εν λόγω περιφέρειες 
των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για 
την περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από 
το 75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β)
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, και για τις 
περιφέρειες των πρωτευουσών των 
κρατών μελών που είναι επιλέξιμες βάσει 
της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] την 
περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % του 
συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], εκ του 
οποίου τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες 
μονάδες χορηγούνται για το σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]. Οι πόροι του ΕΤΠΑ που 
χορηγούνται σύμφωνα με το σημείο 1 του 
άρθρου 4 μπορεί να μειώνεται κατά το
ποσό που ισούται με τους πόρους που 
διατίθενται από το Ταμείο Συνοχής για το 
θεματικό στόχο που καθορίζεται στο
σημείο 4 του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. [...] / 2012 [CPR] διέθεσε κατ’ 
αναλογία προς τις διάφορες κατηγορίες
περιοχών βάσει των πληθυσμών.

Or. en
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Τροπολογία 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 καθώς και 
σε ένα ελεύθερα επιλέξιμο τέταρτο σημείο
του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. de

Τροπολογία 311
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
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κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε έως τρεις 
από τους θεματικούς στόχους από τον 
κατάλογο που ορίζεται στο άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο για τις εν λόγω περιφέρειες 
χορηγείται σε κάθε έναν από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en
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Τροπολογία 313
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο i) και ii), στις εν λόγω περιφέρειες 
των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για 
την περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από 
το 75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, και για τις 
περιφέρειες των πρωτευουσών των 
κρατών μελών που είναι επιλέξιμες βάσει 
της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων] την 
περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % του 
συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό 
επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν από τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων], εκ του 
οποίου τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες 
μονάδες χορηγούνται για το σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων].
Οι πόροι του ΕΤΠΑ που χορηγούνται
σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 4
μπορεί να μειώνεται κατά το ποσό που 
ισούται με τους πόρους που διατίθενται
από το Ταμείο Συνοχής για το θεματικό
στόχο που καθορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] / 
2012 [CPR] διέθεσε κατ’ αναλογία προς
τις διάφορες κατηγορίες περιοχών βάσει 
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των πληθυσμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου οι περιφέρειες των 
πρωτευουσών των κρατών μελών που είναι επιλέξιμες για τις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία 314
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) 
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 82 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

Το στοιχείο β) του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζεται επίσης στις εν λόγω 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν 
λιγότερο από το 75 % του μέσου όρου του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, οι οποίες όμως είναι επιλέξιμες 
βάσει της κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 82 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 315
Riikka Manner, Jens Nilsson
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, για το 
ειδικό κονδύλι για τις εξόχως απόκεντρες
και αραιοκατοικημένες περιφέρειες, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής ευελιξία
για τη χρήση των πόρων  προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των 
περιφερειών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 316
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
των πόρων του ΕΤΠΑ που χορηγούνται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 4 μπορεί να μειώνεται κατά το
ποσό που ισούται με τους πόρους που 
διατίθενται από το Ταμείο Συνοχής για το 
θεματικό στόχο που καθορίζεται στο
σημείο 4 του άρθρου 9 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. [...] / 2012 [CPR] διέθεσε κατ’ 
αναλογία προς τις διάφορες κατηγορίες
περιοχών βάσει των πληθυσμών.

Or. en

Τροπολογία 317
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο (α) 
σημείο (i), σε νησιωτικά κράτη μέλη που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής και σε άλλα νησιά, εκτός 
από εκείνα στα οποία βρίσκεται  η 
πρωτεύουσα του κράτους μέλους ή τα 
οποία έχουν σταθερή ζεύξη με την
ηπειρωτική χώρα, θα ισχύει το στοιχείο
(β) σημεία (i) και (ii).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες με ιδιαίτερα εδαφικά 
χαρακτηριστικά να χρησιμοποιήσουν τον κατάλληλο συνδυασμό πολιτικής προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα μειονεκτήματά τους και να διερευνήσουν τις δυνατότητές
τους, χωρίς να αλλοιώνουν τον κυρίαρχο στόχο της αυξημένης θεματικής συγκέντρωσης.

Τροπολογία 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
που παρατίθενται παρακάτω αντίστοιχα 
στα σημεία (1)-(11), σύμφωνα με τις 
περιφερειακές ανάγκες και δυνατότητες 
που περιγράφονται στις συμβάσεις 
σύμπραξης:

Or. en
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Τροπολογία 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ εστιάζει τη συνδρομή του στις 
ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες 
στο πλαίσιο των θεματικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]:

Or. en

Τροπολογία 320
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]
σύμφωνα με τις περιφερειακές ανάγκες 
και δυνατότητες που περιγράφονται στις 
συμβάσεις σύμπραξης:

Or. en

Τροπολογία 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]
σύμφωνα με τις περιφερειακές ανάγκες 
και δυνατότητες που περιγράφονται στις 
συμβάσεις σύμπραξης:

Or. en

Τροπολογία 322
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]
σύμφωνα με τις περιφερειακές ανάγκες 
και δυνατότητες που περιγράφονται στις 
συμβάσεις σύμπραξης:

Or. en

Τροπολογία 323
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
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άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων], 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες της περιφέρειας όπως 
περιγράφονται στις συμβάσεις εταιρικής 
σχέσης:

Or. it

Τροπολογία 324
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]
σύμφωνα με τις εκάστοτε περιφερειακές 
ανάγκες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Καθώς οι ανάγκες των περιφερειών διαφέρουν εν μέρει σημαντικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 325
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]
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σύμφωνα με τις περιφερειακές ανάγκες 
και δυνατότητες που περιγράφονται στις 
συμβάσεις σύμπραξης:

Or. en

Τροπολογία 326
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
επενδυτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]:

Το ΕΤΠΑ εστιάζει τη συνδρομή του στις
ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες 
στο πλαίσιο των θεματικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια αλλαγή θα ήταν ευεργετική για λόγους σαφήνειας όσον αφορά την επιλεξιμότητα
των δράσεων και των δαπανών που μπορούν να υποστηριχθούν από τα Ταμεία.

Τροπολογία 327
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας:

(1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και φιλικής προς το 
περιβάλλον καινοτομίας μέσω:

Or. en
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Τροπολογία 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας:

(1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και βιώσιμης καινοτομίας:

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι καινοτομίες δεν πρέπει να διακυβεύουν τη θεματική προτεραιότητα 6, αλλά να ενθαρρύνουν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία 329
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας:

(1) ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και φιλικής προς το 
περιβάλλον καινοτομίας:

Or. en

Τροπολογία 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας, υπηρεσιών τεχνολογίας και  
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
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ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 331
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων 
προώθηση των κέντρων ικανότητας, ιδίως 
όσων παρουσιάζουν ευρωπαϊκό 
ενδιαφέρον

(α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων 
προώθηση των κέντρων ικανότητας, ιδίως 
όσων παρουσιάζουν ευρωπαϊκό 
ενδιαφέρον και εκείνων που 
παρουσιάζουν πιθανές συνέργειες με άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως για 
παράδειγμα με το διαγωνισμό για τη 
δημιουργία κορυφαίων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Horizon 2020·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ επίσης αιτιολογική σκέψη (5α) (νέα).. Πολλοί περιφερειακοί διαγωνισμοί έχουν αποδείξει 
ότι το μέσο αυτό αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για την ενθάρρυνση 
εξαιρετικών επιδόσεων. Ακόμα και οι περιφέρειες που δεν κερδίζουν στους διαγωνισμούς 
βελτιώνουν το περιβάλλον για την καινοτομία και κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 
σημαντικά οφέλη.

Τροπολογία 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και (α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 



PE491.053v01-00 150/183 AM\903902EL.doc

EL

καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας·

Or. en

Τροπολογία 333
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και 
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, και των 
καινοτομιών στον τομέα των υπηρεσιών·

Or. sk
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Τροπολογία 335
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενίσχυση υποδομών έρευνας και
καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και προαγωγή κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

(α) ενίσχυση έρευνας, υποδομών 
καινοτομίας, καινοτομίας στις υπηρεσίες 
και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας και 
προαγωγή κέντρων ικανότητας, ιδίως των 
κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της καινοτομίας στις υπηρεσίες, ως εκ τούτου
προτείνω να συμπεριληφθεί στην επενδυτική προτεραιότητα (1) (α) όπως αναφέρεται.

Τροπολογία 336
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) προαγωγή κέντρων ικανότητας, 
ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 337
Ramona Nicole Mănescu

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

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία 
και ανάπτυξης συνδέσμων και συνεργιών 
μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 
και ανάπτυξης και ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως ανάπτυξης προϊόντων 
και υπηρεσιών, μεταφοράς τεχνολογίας,
οικολογικής καινοτομίας, κοινωνικής 
καινοτομίας, των κλάδων του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας  και 
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, οικολογικής 
καινοτομίας, κοινωνικής καινοτομίας, των 
κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας και εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 339
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επενδύσεων ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών, μεταφοράς τεχνολογίας, 
κοινωνικής καινοτομίας, των κλάδων του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας,
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν μέρει τα καινοτόμα σχέδια σε επίπεδο κοινοτήτων εκτελούνται από μια δημόσια επιχείρηση 
και όχι από ιδιωτική επιχείρηση. Όμως η καινοτομία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορεί 
να ενισχύεται αυτή καθαυτή ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του δυνητικού αποδέκτη της 
ενίσχυσης.

Τροπολογία 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή και υποστήριξη των 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας από 
τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά 
κέντρα, της ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών, της μεταφοράς τεχνολογίας, 
της κοινωνικής καινοτομίας και των 
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
της ενθάρρυνσης της ζήτησης, της 
δικτύωσης, των συμπλεγμάτων φορέων 
και της ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
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ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. fr

Τροπολογία 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας, των κλάδων του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας, εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επενδύσεων ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών, μεταφοράς τεχνολογίας, 
κοινωνικής καινοτομίας και εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·



AM\903902EL.doc 155/183 PE491.053v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 343
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επενδύσεων ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών, μεταφοράς τεχνολογίας, 
κοινωνικής καινοτομίας και εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση του κειμένου του κανονισμού, εφόσον θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση 
της καινοτομίας θα περιλαμβάνει και ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 344
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, επιστημονικής 
συνεργασίας, ενθάρρυνσης της ζήτησης, 
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φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

δικτύωσης, συμπλεγμάτων φορέων και 
ανοιχτής καινοτομίας μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης·

Or. fr

Τροπολογία 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας και 
ανάπτυξης συνδέσμων και συνεργιών 
μεταξύ επιχειρήσεων, βλετιώνοντας τα 
κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και 
ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη 
μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική 
καινοτομία και τις εφαρμογές παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, την ενθάρρυνσης 
της ζήτησης, τη δικτύωση, τα 
συμπλέγματα φορέων και την ανοιχτή 
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 346
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, οικολογικής 
καινοτομίας, κοινωνικής καινοτομίας, των 
κλάδων του πολιτισμού και της 
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ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

δημιουργικότητας και εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 347
Viktor Uspaskich

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών και αστικής 
ανάπτυξης, ενθάρρυνσης της ζήτησης, 
δικτύωσης, συμπλεγμάτων φορέων και 
ανοιχτής καινοτομίας μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 348
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, ενίσχυσης 
ερευνητικών σχεδίων για τον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης, κοινωνικής 
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ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις για την ενίσχυση ερευνητικών σχεδίων για τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης 
έχουν προστιθέμενη αξία για ολόκληρο τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθούν 
στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Τροπολογία 349
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, οικολογικής
καινοτομίας, κοινωνικής καινοτομίας, των 
κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας και εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 350
Nuno Teixeira

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

(β)  προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης και μηχανοτεχνίας προϊόντων,
υπηρεσιών και διαδικασιών, οργανωτικής 
καινοτομίας και καινοτομίας της αγοράς, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι επιλέξιμη η μηχανοτεχνία προϊόντων ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να 
επενδύουν στον βιομηχανικό σχεδιασμό και σε νέα προϊόντα που στη συνέχεια θα δοκιμάζονται 
σε βιομηχανική κλίμακα. Οι δραστηριότητες καινοτομίας διαδικασιών (παρασκευή ή 
παραγωγή), οι μέθοδοι οργάνωσης (διαχείριση ανθρώπινων πόρων, πλατφόρμες μάθησης) και 
οι μέθοδοι της αγοράς (μείωση της απόστασης από τον τελικό καταναλωτή) συνεπάγονται 
υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις ως προς τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς τους.

Τροπολογία 351
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας, οικολογικής καινοτομίας,
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en
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Τροπολογία 352
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επενδύσεων ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών, μεταφοράς τεχνολογίας, 
κοινωνικής καινοτομίας και εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. de

Τροπολογία 353
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας σε 
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
επενδύσεων ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών, μεταφοράς τεχνολογίας, 
κοινωνικής καινοτομίας και εφαρμογών 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. de
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Τροπολογία 354
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας και εφαρμογών παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, ενθάρρυνσης της 
ζήτησης, δικτύωσης, συμπλεγμάτων 
φορέων και ανοιχτής καινοτομίας μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης·

(β) προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων έρευνας και καινοτομίας, 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, 
μεταφοράς τεχνολογίας, κοινωνικής 
καινοτομίας, οικολογικής καινοτομίας,
εφαρμογών παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
ενθάρρυνσης της ζήτησης, δικτύωσης, 
συμπλεγμάτων φορέων και ανοιχτής 
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης·

Or. en

Τροπολογία 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) υποστήριξη των συνεργειών και 
συνδέσεων με το πρόγραμμα 
Horizon 2020·της ΕΕ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική 
συνοχής, με σκοπό τη διευκόλυνση της καλύτερης επίτευξης των στόχων της.

Τροπολογία 356
Oldřich Vlasák
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποστήριξη τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·

(γ) υποστήριξη έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής ιδίως
σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 357
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποστήριξη τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·

(γ) υποστήριξη τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας και της εφαρμογής 
τους και στον δημόσιο τομέα, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση του κειμένου του κανονισμού προκειμένου να είναι επιλέξιμα, για παράδειγμα και 
σε επίπεδο δήμων, και τα καινοτόμα ερευνητικά σχέδια δημοσίων υπηρεσιών.
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Τροπολογία 358
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποστήριξη τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·

(γ) υποστήριξη τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, εργαστηριακών 
ικανοτήτων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
πρωτοτύπων, πιλοτικών γραμμών, 
ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, 
καθώς και ανάπτυξη και διασπορά των 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πολλές επιχειρήσεις έχουν τα δικά τους εργαστήρια για την εξέλιξη νέων προϊόντων και ως εκ 
τούτου μπορούν να παρουσιάζουν στους καταναλωτές τους νέες συσκευασίες για τον τελικό 
καταναλωτή. Αυτές οι εργαστηριακές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες, καθώς 
ενθαρρύνουν την αναβάθμιση της επιχειρηματικής καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με το σύνολο της έρευνας να προστατεύεται από 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας (βιομηχανική ιδιοκτησία).

Τροπολογία 359
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποστήριξη τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·

(γ) υποστήριξη έρευνας, πιλοτικών 
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής ιδίως
σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και διασπορά των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η πολύ ειδική και περιορισμένη διατύπωση στην περίπτωση των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων προτείνω να τροποποιηθεί η διατύπωση της επενδυτικής 
προτεραιότητας (1) (γ) σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο.

Τροπολογία 360
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ανάπτυξη κατάλληλων δεσμών και 
συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 361
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) Κινητοποίηση των ικανοτήτων
καινοτομίας των ΜΜΕ σε όλους τους 
τομείς, εντοπισμός και υποστήριξη της 
καινοτομίας στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και προς τους «εν δυνάμει 
καινοτόμους», ιδιαίτερα μέσω της 
καθοδήγησης (mentoring) για τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, υποστήριξη 
ενδιάμεσων οργανισμών και η υιοθέτησή 
τους μέτρων για την προώθηση της
νοοτροπίας της καινοτομίας, της 
συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, 
υποστήριξη της εφαρμογής της 
καινοτομίας και της εμπορικής 
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εκμετάλλευσης τους·

Or. en

Τροπολογία 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών 
μεταξύ των επιχειρήσεων, των 
ερευνητικών κέντρων και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) Ανάπτυξη κατάλληλων δεσμών και 
συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 364
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) ανάπτυξη κατάλληλων δεσμών και 
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συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 365
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) ανάπτυξη κατάλληλων δεσμών και 
συνεργειών με το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 366
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ Α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ Α) ενίσχυση της ανάπτυξης και 
αναδιάρθρωσης επιστημονικών και 
τεχνολογικών πάρκων, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής 
στρατηγικών συνεργειών μεταξύ 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
οντοτήτων και επιχειρήσεων, της 
δημιουργίας φυτωρίων επιχειρήσεων και 
επιταχυντών επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για τις τεχνολογικές 
επιχειρήσεις, καθώς και της ενίσχυσης 
των περιφερειακών επενδύσεων σε 
κέντρα ανταγωνιστικότητας και 
τεχνολογίας·  

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους 
πρωταρχικούς στόχους, καθώς προάγουν τις στρατηγικές συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
ιδρυμάτων εντός του ίδιου επιχειρηματικού κλάδου. Η πρόθεση είναι να επενδύσουν οι 
περιφέρειες σε αναπλασμένες περιοχές, προσελκύοντας εξειδικευμένες επιχειρήσεις που 
δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας με πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Η εδαφική ανάπτυξη 
μπορεί να τονωθεί μέσω επενδύσεων στις υποδομές που με τη σειρά τους συνεπάγονται τοπική 
προσαρμογή των επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) διαφύλαξη και προβολή της 
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πολιτιστικής και δημιουργικής 
κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
α) προτίμηση πολιτιστικών πολιτικών 
συμμετοχής και επιμερισμού για την 
υποστήριξη και την αξιοποίηση της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, 
υλικής και άυλης, με σκοπό την 
εξασφάλιση οικονομικής και γνωστικής 
ανάκαμψης·
β) υποστήριξη του πειραματισμού, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 
στον τομέα του πολιτισμού και 
υποστήριξη της δημιουργικότητας·
γ) προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων στον 
τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, 
διαμέσου της ανάπτυξης 
αποτελεσματικών, καινοτόμων και 
ποιοτικών δικτύων και υπηρεσιών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να συμβάλει στην ευρεία αξιοποίηση του πολιτισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη των επικρατειών θα επιτευχθεί μεταξύ 
άλλων μέσω της προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και μέσω της 
υποστήριξης του βιώσιμου τουρισμού, του πειραματισμού και της δημιουργικότητας.

Τροπολογία 368
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και 
της χρήσης και ποιότητάς τους:

(2) ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και 
της χρήσης και ποιότητάς τους μέσω:

Or. en
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Τροπολογία 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και 
της χρήσης και ποιότητάς τους:

(2) ενίσχυση της ευρείας πρόσβασης σε 
ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους:

Or. en

Τροπολογία 370
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επέκταση της ανάπτυξης των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων·

(α) περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικής 
σύνδεσης και της προσφοράς δικτύων 
υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της 
αποδοχής μελλοντικών και αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο της 
ψηφιακής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) επέκταση της ανάπτυξης των 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων 
υψηλών ταχυτήτων·

(α) περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικής 
σύνδεσης και της προσφοράς δικτύων 
υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της 
ανάπτυξης μελλοντικών και αναδυόμενων 
τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο της 
ψηφιακής οικονομίας·
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Or. en

Τροπολογία 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση 
ζήτησης ΤΠΕ·

(β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
ψηφιακής τεχνολογίας και ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση 
ζήτησης ΤΠΕ·

Or. fr

Τροπολογία 373
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

(γ) ενίσχυση των πληροφοριών ΤΠΕ στον 
τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
της ηλεκτρονικής μάθησης, της 
ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 
πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

Or. en

Τροπολογία 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για (γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
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ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική κατάρτιση, 
ηλεκτρονικό πολιτισμό, ηλεκτρονική 
ένταξη και ηλεκτρονική υγεία·

Or. en

Τροπολογία 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική 
υγεία και ηλεκτρονικό πολιτισμό·

Or. fr

Τροπολογία 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονικό πολιτισμό,
ηλεκτρονική ένταξη και ηλεκτρονική 
υγεία·

Or. en

Τροπολογία 377
Fiorello Provera
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό 
πολιτισμό, ηλεκτρονική μάθηση, 
ηλεκτρονική ένταξη και ηλεκτρονική 
υγεία·

Or. en

Τροπολογία 378
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονικό πολιτισμό,
ηλεκτρονική ένταξη και ηλεκτρονική 
υγεία·

Or. en

Τροπολογία 379
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία·

(γ) ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για 
ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική 
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη και 
ηλεκτρονική υγεία και τεχνολογικές 
πλατφόρμες στην εκπαίδευση·
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Επιπλέον των τεχνολογικών επενδύσεων στη μάθηση, την υγεία, την ηλεκτρονική ένταξη, θα 
πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες και οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, για παράδειγμα οι 
πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και μικτής μάθησης. που διατίθενται για την εξ αποστάσεως 
μάθηση. 

Τροπολογία 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 381
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 382
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) προώθηση της προσβασιμότητας 
των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για 
ομάδες ατόμων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση·

Or. en

Τροπολογία 384
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ a) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για 
τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
ενεργειακών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) προώθηση της προσβασιμότητας 
των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για 
ομάδες ατόμων που βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση,

Or. en

Τροπολογία 386
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) προώθηση της προσβασιμότητας
των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για
περιφέρειες με μόνιμα φυσικά
μειονεκτήματα των περιφερειών, όπως 
αναφέρθηκε στο άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] / 2012 [CPR],

Or. en

Τροπολογία 387
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) προώθηση της προσβασιμότητας
των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για
περιφέρειες με μόνιμα φυσικά
μειονεκτήματα των περιφερειών, όπως 
αναφέρθηκε στο άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] / 2012 [CPR],
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Or. en

Τροπολογία 388
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και 
ιδιαίτερα των ΜΜΕ μέσω:

Or. en

Τροπολογία 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των ΜΜΕ:

Or. en

Τροπολογία 390
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τις ΜΜΕ, που αναμφίβολα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο, θα πρέπει να 
είναι δυνατές και επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις. Οι δείκτες του παραρτήματος θα πρέπει να 
προσαρμοστούν αναλόγως.

Τροπολογία 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ:

Or. en

Τροπολογία 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, 
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συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας:

Or. es

Τροπολογία 394
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων, ιδίως (ΜΜΕ):

Or. de

Τροπολογία 395
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας των ΜΜΕ:

Or. en

Τροπολογία 396
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ:

(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ 
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μέσω

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική

Τροπολογία 397
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών και της 
μεταβίβασης εταιρειών· προώθηση 
μέτρων με στόχο την παροχή στήριξης 
για την ενίσχυση και σταθεροποίηση των 
ΜΜΕ και προώθηση των επενδύσεων σε 
μεμονωμένες εταιρείες·

Or. de

Τροπολογία 398
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών και 
ανάκαμψη των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων και μεταξύ άλλων 
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φυτωρίων επιχειρήσεων, ακόμα και σε 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές
περιβαλλοντικές, κλιματικές ή
δημογραφικές προκλήσεις με την 
ανάπτυξη συνεργειών με το ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών, ιδιαίτερα 
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μείζονες 
κοινωνιακές προκλήσεις, όπως οι 
υποβαθμισμένες αστικές συνοικίες και η 
ανάπτυξη συνεργειών με το ΕΚΤ, καθώς 
και η προαγωγή έργων οικοτουρισμού και 
βιώσιμου τουρισμού·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι υποβαθμισμένες αστικές συνοικίες συνιστούν απόθεμα ζωντανών δυνάμεων που συχνά 
στερούνται επαρκών μέσων και γνώσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δεδομένου 
ότι συχνά οι επενδυτές αγνοούν αυτές τις περιοχές.

Τροπολογία 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, (α) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
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ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη 
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον
συγκεκριμένο τρόπο των γυναικών να 
ιδρύουν επιχειρήσεις με τη διευκόλυνση 
της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 
ιδεών και ενίσχυση της δημιουργίας νέων 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 402
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών, ιδίως σε
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
περιβαλλοντικές, κλιματικές ή 
δημογραφικές προκλήσεις με την 
ανάπτυξη συνεργειών με το ΕΚΤ·
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Or. en

Τροπολογία 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προώθηση της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη 
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
τύπου επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας και της 
μεταβίβασης/εξαγοράς εταιρειών·

Or. fr

Τροπολογία 405
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών και των 
μεταβιβάσεων εταιρειών, ιδίως σε 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
περιβαλλοντικές, κλιματικές ή 
δημογραφικές προκλήσεις όπως οι 
ορεινές περιφέρειες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για φυσικούς λόγους, οι ορεινές περιφέρειες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Είναι 
υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν πολύπλευρα προβλήματα όπως για παράδειγμα η 
εγκατάλειψή τους από τους κατοίκους και οικονομικά μειονεκτήματα. Επομένως εδώ είναι 
ιδιαίτερα αναγκαία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 406
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

(α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας, 
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ενίσχυση 
της δημιουργίας νέων εταιρειών·

ιδίως σε περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 
σοβαρές περιβαλλοντικές, κλιματικές ή 
δημογραφικές προκλήσεις με την 
ανάπτυξη συνεργειών με το ΕΚΤ·

Or. en


