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Τροπολογία 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αιτήσεις για τροποποίηση 
προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι δεόντως 
καταρτισμένες σύμφωνα με το άρθρο 5,
τεκμηριωμένες και ιδίως να παραθέτουν 
την αναμενόμενη επίπτωση των 
τροποποιήσεων του προγράμματος στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται από το 
αναθεωρημένο πρόγραμμα και, κατά 
περίπτωση, από αναθεωρημένη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης.

Or. fr

Τροπολογία 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις για τροποποίηση 
προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες και ιδίως να παραθέτουν 
την αναμενόμενη επίπτωση των 
τροποποιήσεων του προγράμματος στην 
επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

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

αποκλεισμούς αύξηση και αειφόρο
ανάπτυξη και στους ειδικούς στόχους που 
ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας 
υπόψη το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 24, ιδίως 
εκείνες που αφορούν τις οριζόντιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της
εταιρικής σχέσης και της προσέγγισης της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες 
που της παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, η 
Επιτροπή εγκρίνει αιτήσεις για την 
τροποποίηση ενός προγράμματος το 
αργότερο εντός πέντε μηνών από την 
επίσημη υποβολή του από το κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη με ικανοποιητικό τρόπο οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή τροποποιεί, εάν είναι 
απαραίτητο, ταυτόχρονα την απόφαση 
έγκρισης της σύμβασης εταιρικής σχέσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες 
που της παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, η 
Επιτροπή εγκρίνει αιτήσεις για την 
τροποποίηση ενός προγράμματος το 
αργότερο εντός τριών μηνών από την 
επίσημη υποβολή του από το κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη με ικανοποιητικό τρόπο οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή τροποποιεί, εάν είναι 
απαραίτητο, ταυτόχρονα την απόφαση 
έγκρισης της σύμβασης εταιρικής σχέσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες 
που της παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, η 
Επιτροπή εγκρίνει αιτήσεις για την 
τροποποίηση ενός προγράμματος το 
αργότερο εντός πέντε μηνών από την 
επίσημη υποβολή του από το κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη με ικανοποιητικό τρόπο οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή τροποποιεί, εάν είναι 
απαραίτητο, ταυτόχρονα την απόφαση 
έγκρισης της σύμβασης εταιρικής σχέσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3.

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες 
που της παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολόγηση του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανόνες κάθε Ταμείου, η 
Επιτροπή εγκρίνει αιτήσεις για την 
τροποποίηση ενός προγράμματος το 
αργότερο εντός δύο μηνών από την 
επίσημη υποβολή του από το κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη με ικανοποιητικό τρόπο οι 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή. 
Η Επιτροπή τροποποιεί, εάν είναι 
απαραίτητο, ταυτόχρονα την απόφαση 
έγκρισης της σύμβασης εταιρικής σχέσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3.

Or. it

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η μείωση της χρονικής διαδοχής των τροποποιήσεων των Επιχειρησιακών 
προγραμμάτων εκ μέρους της Επιτροπής

Τροπολογία 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 26 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26a
Τροποποίηση των προγραμμάτων για τα 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
1. Οι αιτήσεις τροποποίησης των 
προγραμμάτων για τα ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης που 
υποβάλλονται από μια ομάδα κρατών 
μελών που έχουν υλοποιήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης πρέπει 
να είναι δεόντως τεκμηριωμένες και 
ιδίως να παραθέτουν την αναμενόμενη 
επίπτωση των τροποποιήσεων του 
προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο 
πρόγραμμα για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και τη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης που συνάπτεται μεταξύ της 
ομάδας των κρατών μελών σχετικά με τη 
δημιουργία ενός ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. 
Συνοδεύονται από το αναθεωρημένο 
πρόγραμμα για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες 
που της παρέχονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη την 
αιτιολόγηση της ομάδας των κρατών 
μελών που έχουν υλοποιήσει το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και η ομάδα των κρατών 
μελών που υλοποίησαν το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες κάθε 
Ταμείου, η Επιτροπή εγκρίνει αιτήσεις 
για την τροποποίηση ενός προγράμματος 
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για ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης το αργότερο εντός πέντε 
μηνών από την επίσημη υποβολή του από 
την ομάδα των κρατών μελών που 
υλοποίησαν το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί υπόψη με 
ικανοποιητικό τρόπο οι παρατηρήσεις 
που διατύπωσε η Επιτροπή.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήσεως των 
κρατών μελών, να συμμετέχει στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης καθώς και σε δραστηριότητες που 
αφορούν την προετοιμασία των πράξεων, 
ιδίως των μεγάλων έργων, των 
χρηματοδοτικών μέσων και συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

1. Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήσεως των 
κρατών μελών, να συμμετέχει στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης ή δύναται, κατόπιν αιτήσεως των 
κρατών μελών που αποφάσισαν την 
υλοποίηση ενός ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, να 
συμμετέχει στην προετοιμασία των 
συμβάσεων για τη δημιουργία ενός 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
καθώς και σε δραστηριότητες που αφορούν 
την προετοιμασία των πράξεων, ιδίως των 
μεγάλων έργων, των χρηματοδοτικών 
μέσων και συμπράξεων δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
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την καινοτομία.

Τροπολογία 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήσεως των 
κρατών μελών, να συμμετέχει στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης καθώς και σε δραστηριότητες που 
αφορούν την προετοιμασία των πράξεων, 
ιδίως των μεγάλων έργων, των 
χρηματοδοτικών μέσων και συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

1. Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήσεως των 
κρατών μελών, να συμμετέχει στην 
προετοιμασία της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης καθώς και σε δραστηριότητες που 
αφορούν την προετοιμασία των πράξεων, 
των μεγάλης και μικρής κλίμακας έργων, 
που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες 
καινοτομίας, των χρηματοδοτικών μέσων 
και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα.

Or. en

Τροπολογία 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να διαβουλεύεται 
με την ΕΤΕπ πριν εγκρίνει την σύμβαση 
εταιρικής σχέσης ή τα προγράμματα.

2. Η Επιτροπή δύναται να διαβουλεύεται 
με την ΕΤΕπ πριν εγκρίνει την σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τις συμβάσεις που 
συνάπτονται από μια ομάδα κρατών 
μελλών προκειμένου να υλοποιήσουν ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ή 
τα προγράμματα και τα προγράμματα για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να ζητά από την 
ΕΤΕπ να εξετάζει την τεχνική αρτιότητα 
και την οικονομική και 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα μεγάλων 
έργων και να ζητά τη συνδρομή της όσον 
αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που πρέπει 
να εφαρμοστούν ή να αναπτυχθούν.

3. Η Επιτροπή δύναται να ζητά από την 
ΕΤΕπ να εξετάζει την τεχνική αρτιότητα 
και την οικονομική και 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και 
αειφορία μεγάλων έργων και να ζητά τη 
συνδρομή της όσον αφορά τα 
χρηματοδοτικά μέσα που πρέπει να 
εφαρμοστούν ή να αναπτυχθούν.

Or. en

Τροπολογία 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – κεφάλαιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εδαφική ανάπτυξη

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καταστήσει δυνατή την ανάμιξη όλων των Ταμείων του ΚΣΠ 
(συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας) σε ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, οι διατάξεις του άρθρου 99 πρέπει να μεταφερθούν στο πρώτο μέρος του 
κανονισμού και να δημιουργηθεί ένα νέο κεφάλαιο.



PE491.054v01-00 10/176 AM\903903EL.doc

EL

Τροπολογία 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 27a
Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση

1. Όταν μια στρατηγική αστικής 
ανάπτυξης ή άλλες στρατηγικές ή 
σύμφωνα εδαφικής ανάπτυξης που 
ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
του κανονισμού … [ΕΚΤ] απαιτούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).
2. Τα σχετικά επιχειρησιακά 
προγράμματα εντοπίζουν τις 
προγραμματισθείσες ΟΕΕ και 
καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή των 
πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.
3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή δύναται να ορίσει έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών
αρχών, των φορέων περιφερειακής 
ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για να ασκήσουν τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΕΕ.
4. Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει 
τον προσδιορισμό των πράξεων και 
εκροών ενός άξονα προτεραιότητας που 
συμβάλλει σε μια ΟΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καταστήσει δυνατή την ανάμιξη όλων των Ταμείων του ΚΣΠ
(συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας) σε ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, οι διατάξεις του άρθρου 99 πρέπει να μεταφερθούν στο πρώτο μέρος του 
κανονισμού.

Τροπολογία 794
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 28 - παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, η οποία ορίζεται ως 
τοπική ανάπτυξη LEADER σε σχέση με το 
ΕΓΤΑΑ:

1. Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 
τοπικών αρχών σε στενή συνεργασία με 
τις τοπικές κοινότητες, η οποία ορίζεται 
ως τοπική ανάπτυξη LEADER σε σχέση με 
το ΕΓΤΑΑ:

Or. fr

Τροπολογία 795
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 28 - παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, η οποία ορίζεται ως 
τοπική ανάπτυξη LEADER σε σχέση με το 
ΕΓΤΑΑ:

1. Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, η οποία ορίζεται από 
τις τοπικές αρχές σε συνεργασία με 
τοπικούς φορείς, ως τοπική ανάπτυξη 
LEADER σε σχέση με το ΕΓΤΑΑ:

Or. en
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Τροπολογία 796
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές 
εδαφικές ενότητες·

α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές 
εδαφικές ενότητες, που καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ειδικές 
εδαφικές μονάδες τους, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με όλους τους φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 797
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τοπικές αρχές σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς, ως 
ομάδες τοπικής δράσης που αποτελούνται 
από αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 798
Fiorello Provera
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των 
τοπικών αρχών σε στενή συνεργασία με 
τις τοπικές κοινότητες, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

Or. fr

Τροπολογία 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου· στις ομάδες 
τοπικής δράσης περιλαμβάνονται 
υφιστάμενες ομάδες LEADER που έχουν 
ήδη επιλεγεί στο πλαίσιο του Leader II1 ή 
του Leader+2 ή δυνάμει του άρθρου 62 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΓΤΑΑ)3·
_____________
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1 Ανακοίνωση προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με τον καθορισμό των 
κατευθύνσεων για τις συνολικές 
επιδοτήσεις ή τα ολοκληρωμένα 
επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία 
τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις συνδρομής στο πλαίσιο της 
κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την 
αγροτική ανάπτυξη (Leader II) (ΕΕ C 180 
της 1.7.1994, σ. 48).
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα 
κράτη μέλη, της 14ης Απριλίου 2000, με 
την οποία καθορίζονται οι γενικές 
κατευθύνσεις για την κοινοτική 
πρωτοβουλία όσον αφορά την αγροτική 
ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕ C 139 της 
18.5.2000, σ. 5). Ανακοίνωση η οποία 
τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την τροποποίηση της 
ανακοίνωσης προς τα κράτη μέλη της 
14ης Απριλίου 2000 με την οποία 
καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις για 
την κοινοτική πρωτοβουλία όσον αφορά 
την αγροτική ανάπτυξη (Leader+) (ΕΕ C 
294 της 4.12.2003, σ. 11).
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Or. en

Τροπολογία 800
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τοπικές αρχές σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς, ως 
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αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

ομάδες τοπικής δράσης που αποτελούνται 
από αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 801
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων, είναι ανοικτή στη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
και στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων 
ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία 
ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει 
ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων 
ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 802
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
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τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου, εκτός από 
ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται 
από τα επιχειρησιακά προγράμματα στην 
περίπτωση ύπαρξης θεσμοθετημένων 
οργανισμών για την τοπική ανάπτυξη που 
επιτρέπουν διαφορετικούς τρόπους 
ψήφου·

Or. it

Τροπολογία 803
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% 
των δικαιωμάτων ψήφου·

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων, από τις ομάδες 
τοπικής δράσης που αποτελούνται από 
αντιπροσώπους των δημόσιων και 
ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών 
συμφερόντων και στο επίπεδο της λήψης 
αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε 
καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν 
αντιπροσωπεύει, κατ’ αρχήν, ποσοστό άνω 
του 49% των δικαιωμάτων ψήφου, με 
εξαιρέσεις να επιτρέπονται στα 
επιχειρησιακά προγράμματα για 
υφιστάμενες θεσμοθετημένες δομές 
τοπικής ανάπτυξης με διαφορετικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά την ψηφοφορία·

Or. en
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Τροπολογία 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων και 
πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης βάσει περιοχών·

γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων και 
πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής 
αειφόρου ανάπτυξης βάσει περιοχών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει 
καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο 
καθώς και την οργάνωση δικτύων και, 
κατά περίπτωση, τη συνεργασία.

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες 
και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει 
καινοτόμα και κοινωνικοπολιτιστικά
στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την 
οργάνωση δικτύων και, κατά περίπτωση, 
τη συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 806
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ είναι συνεπής και 
συντονίζεται με τα Ταμεία του ΚΣΠ. Αυτό 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της 
συντονισμένης δημιουργίας ικανοτήτων, 
της επιλογής, της έγκρισης και της 
χρηματοδότησης στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης και ομάδων τοπικής ανάπτυξης.

2. Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ είναι συνεπής και 
συντονίζεται με τα Ταμεία του ΚΣΠ. Αυτό 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της 
συντονισμένης δημιουργίας ικανοτήτων, 
της επιλογής, της έγκρισης και της 
χρηματοδότησης στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης και ομάδων τοπικής ανάπτυξης 
με τις τοπικές αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 807
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ είναι συνεπής και 
συντονίζεται με τα Ταμεία του ΚΣΠ. Αυτό 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της 
συντονισμένης δημιουργίας ικανοτήτων, 
της επιλογής, της έγκρισης και της 
χρηματοδότησης στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης και ομάδων τοπικής ανάπτυξης.

2. Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ είναι συνεπής και 
συντονίζεται με τα Ταμεία του ΚΣΠ. Αυτό 
εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της 
συντονισμένης δημιουργίας ικανοτήτων, 
της επιλογής, της έγκρισης και της 
χρηματοδότησης στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης και ομάδων τοπικής ανάπτυξης 
σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 808
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
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Οι εν λόγω διατάξεις τοπικής ανάπτυξης 
αποτελούν προϋπόθεση για τη θέσπιση 
αστικών και ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 93 του παρόντος κανονισμού και 
στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
(…)/2012·

Or. en

Τροπολογία 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 29 - παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης 
περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

1. Μια στρατηγική τοπικής αειφόρου
ανάπτυξης περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 810
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική·

α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική ανάλογα με τη 
λειτουργικότητα των τοπικών εδαφικών 
ενοτήτων και των δεσμών αστικών –
αγροτικών περιοχών·

Or. en
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Τροπολογία 811
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική·

α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική σε συνάρτηση με τη 
λειτουργικότητα των τοπικών εδαφών και 
αστικών-αγροτικών δεσμών·

Or. fr

Τροπολογία 812
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική·

α) τον ορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από τη 
στρατηγική ανάλογα με τη 
λειτουργικότητα των τοπικών εδαφικών 
ενοτήτων και των δεσμών αστικών –
αγροτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, περιγραφή του 
ολοκληρωμένου και καινοτόμου 

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, περιγραφή του 
ολοκληρωμένου και καινοτόμου 
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χαρακτήρα της στρατηγικής και ιεράρχηση 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων σαφών και 
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις 
εκροές ή τα αποτελέσματα. Η στρατηγική 
είναι συνεπής με τα σχετικά προγράμματα 
όλων των Ταμείων του ΚΣΠ·

χαρακτήρα της στρατηγικής και ιεράρχηση 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων σαφών και 
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις 
εκροές ή τα αποτελέσματα. Η στρατηγική 
είναι συνεπής με τις σχετικές στρατηγικές 
των δημοσίων αρχών και τα 
προγράμματα όλων των Ταμείων του 
ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, περιγραφή του 
ολοκληρωμένου και καινοτόμου
χαρακτήρα της στρατηγικής και
ιεράρχηση στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών και 
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις 
εκροές ή τα αποτελέσματα. Η στρατηγική 
είναι συνεπής με τα σχετικά 
προγράμματα όλων των Ταμείων του 
ΚΣΠ·

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, επιβεβαιώνοντας τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους· ιδίως για 
τις στρατηγικές σε περιαστικές περιοχές 
που προωθούν τη συμμετοχή αστικών 
εταίρων και τοπικών αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, περιγραφή του 

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, με εστίαση στον 
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ολοκληρωμένου και καινοτόμου 
χαρακτήρα της στρατηγικής και 
ιεράρχηση στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών και 
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις 
εκροές ή τα αποτελέσματα. Η στρατηγική 
είναι συνεπής με τα σχετικά 
προγράμματα όλων των Ταμείων του 
ΚΣΠ·

ολοκληρωμένο χαρακτήρα της, ειδικά 
όσον αφορά τις στρατηγικές για τις 
περιαστικές και λειτουργικές ζώνες με τη 
συμμετοχή τόσο αστικών εταίρων όσο 
και αγροτικών φορέων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται να προωθούν τις 
σχέσεις αστικών-αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, οι τοπικοί παράγοντες στις περιαστικές ζώνες 
πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στις εν λόγω στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης.

Τροπολογία 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, περιγραφή του 
ολοκληρωμένου και καινοτόμου 
χαρακτήρα της στρατηγικής και ιεράρχηση 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων σαφών και 
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις 
εκροές ή τα αποτελέσματα. Η στρατηγική 
είναι συνεπής με τα σχετικά προγράμματα 
όλων των Ταμείων του ΚΣΠ·

γ) περιγραφή της στρατηγικής και των 
στόχων της, περιγραφή του 
ολοκληρωμένου και καινοτόμου 
χαρακτήρα της στρατηγικής και ιεράρχηση 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων σαφών και 
μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις 
εκροές ή τα αποτελέσματα. Η στρατηγική 
είναι συνεπής με τα σχετικά προγράμματα 
όλων των Ταμείων του ΚΣΠ και με τους 
οριζόντιους στόχους που ορίζονται στα 
άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 817
Catherine Bearder
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το σχέδιο χρηματοδότησης της 
στρατηγικής, που συμπεριλαμβάνει την 
προγραμματισθείσα χορήγηση κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ.

ζ) το σχέδιο χρηματοδότησης της 
στρατηγικής, που συμπεριλαμβάνει την 
προγραμματισθείσα χορήγηση κάθε 
Ταμείου του ΚΣΠ, και ειδικότερα τη 
χρήση των ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων, των σχεδίων αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης και των κοινών 
σχεδίων δράσης.

Or. en

Τροπολογία 818
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) ενδελεχή σχεδιασμό για τη 
δημιουργία ικανοτήτων για τους τοπικούς
φορείς, δικαιούχους και δυνητικούς 
εταίρους όσον αφορά την προετοιμασία 
και την εφαρμογή των έργων βάσει 
συγκεκριμένων αναγκών της περιοχής.

Or. en

Τροπολογία 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής των στρατηγικών τοπικής 

2. Τα κράτη μέλη, σε συμφωνία με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
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ανάπτυξης. Οι ειδικοί κανόνες των 
Ταμείων μπορούν να καθορίζουν τα 
κριτήρια επιλογής.

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 4 και στο άρθρο 5 
καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι 
ειδικοί κανόνες των Ταμείων μπορούν να 
καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής.

Or. fr

Τροπολογία 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. Οι ειδικοί κανόνες των 
Ταμείων μπορούν να καθορίζουν τα 
κριτήρια επιλογής.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια 
επιλογής των στρατηγικών τοπικής 
αειφόρου ανάπτυξης. Οι ειδικοί κανόνες 
των Ταμείων μπορούν να καθορίζουν τα 
κριτήρια επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 821
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων.

3. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων ενώ οι εταίροι 
που αναφέρονται στο άρθρο 5, ιδίως οι 
κοινωνικοί εταίροι, συμμετέχουν ως μέλη 
της εν λόγω επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
επιλέγονται από επιτροπή που συγκροτούν 
επί τούτου οι αρμόδιες διαχειριστικές 
αρχές των προγραμμάτων.

3. Οι στρατηγικές τοπικής αειφόρου
ανάπτυξης επιλέγονται από επιτροπή που 
συγκροτούν επί τούτου οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων.
Οι εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 5 
εκπροσωπούνται κατάλληλα στην 
επιτροπή αυτή.

Or. en

Τροπολογία 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η επιλογή και έγκριση των στρατηγικών 
τοπικής αειφόρου ανάπτυξης που 
σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από 
υφιστάμενες ομάδες τοπικής δράσης
πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ενώ η επιλογή 
και η έγκριση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης που προτείνονται από 
νεοσυσταθείσες ομάδες τοπικής δράσης 
πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Or. en
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Τροπολογία 824
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η απόφαση για την έγκριση 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης από τη 
διαχειριστική αρχή ορίζει τις χορηγήσεις 
κάθε Ταμείου του ΚΣΠ. Καθορίζει επίσης 
τα καθήκοντα των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
σχετικών προγραμμάτων για όλα τα 
καθήκοντα υλοποίησης που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

5. Η απόφαση για την έγκριση 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης από τη 
διαχειριστική αρχή ορίζει τις χορηγήσεις 
κάθε Ταμείου του ΚΣΠ. Καθορίζει επίσης 
τα καθήκοντα των τοπικών αρχών που 
είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
σχετικών προγραμμάτων για όλα τα 
καθήκοντα υλοποίησης που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

Or. fr

Τροπολογία 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η απόφαση για την έγκριση 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης από τη 
διαχειριστική αρχή ορίζει τις χορηγήσεις 
κάθε Ταμείου του ΚΣΠ. Καθορίζει επίσης 
τα καθήκοντα των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
σχετικών προγραμμάτων για όλα τα 
καθήκοντα υλοποίησης που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

5. Η απόφαση για την έγκριση 
στρατηγικής τοπικής αειφόρου ανάπτυξης 
από τη διαχειριστική αρχή ορίζει τις 
χορηγήσεις κάθε Ταμείου του ΚΣΠ. 
Καθορίζει επίσης τα καθήκοντα των αρχών 
που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση 
των σχετικών προγραμμάτων για όλα τα 
καθήκοντα υλοποίησης που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

Or. en

Τροπολογία 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 αναφορικά με τον 
αναφερόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) καθορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από την 
στρατηγική.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τον ορισμό της περιοχής και του πληθυσμού που 
καλύπτονται από τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης είναι υπερβολική· οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές είναι συνήθως αρμόδιες για την ανάληψη τέτοιων καθηκόντων καθώς 
απαιτούνται λεπτομερείς τοπικές γνώσεις.

Τροπολογία 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 αναφορικά με τον 
αναφερόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) καθορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από την 
στρατηγική.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 828
Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 αναφορικά με τον
αναφερόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) καθορισμό της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από την 
στρατηγική.

6. Στο πλαίσιο των κανονισμών που 
ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ο καθορισμός της περιοχής και του 
πληθυσμού που καλύπτονται από την 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης 
καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές για 
τον προγραμματισμό στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο, με βάση τις 
πραγματικές κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες που υπάρχουν σε τοπικό 
επίπεδο

Or. it

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη μέθοδο LEADER, τα ελάχιστα εδάφη και τις ελάχιστες επιφάνειες που μπορούν 
να επιλεγούν από τις Διαχειριστικές αρχές, θα ήταν καλό να καθοριστεί από την ΕΚ ένας 
γενικός κανόνας, ο οποίος, εν συνεχεία, θα πρέπει να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί από τις 
διάφορες περιφερειακές και τοπικές οντότητες με την προοπτική της ολικής επικουρικότητας.

Τροπολογία 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ομάδες τοπικής δράσης χαράζουν και 
υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης.

Οι ομάδες τοπικής δράσης χαράζουν και 
υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής 
αειφόρου ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αντίστοιχο 
ρόλο της ομάδας τοπικής δράσης και των 
αρχών που είναι υπεύθυνες για την 
εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, 
για όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 4, καθορίζουν τον αντίστοιχο 
ρόλο της ομάδας τοπικής δράσης και των 
αρχών που είναι υπεύθυνες για την 
εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, 
για όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με 
τη στρατηγική.

Or. fr

Τροπολογία 831
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν 
έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δομή.

2. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν μια 
τοπική αρχή στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δημόσια δομή. Σε 
κάθε περίπτωση, η διαχειριστική αρχή 
πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την 
αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης 
έργων και προγραμμάτων του ορισμένου 
επικεφαλής εταίρου ή της 
συγκροτηθείσας κοινής δομής.

Or. en

Τροπολογία 832
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν 
έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δομή.

2. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν μια 
τοπική αρχή στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δημόσια δομή.

Or. fr

Τροπολογία 833
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν 
έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δομή.

2. Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν μια 
τοπική αρχή στο εσωτερικό της ομάδας ως 
επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται 
νόμιμα σε μια κοινή δημόσια δομή.

Or. en

Τροπολογία 834
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις·

α) την ανάπτυξη της ικανότητας των 
τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να 
υλοποιούν πράξεις και να προωθούν την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων 
μεταξύ τους·
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Or. en

Τροπολογία 835
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 
παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 
των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα 
(ιδιωτικός τομέας και ενώσεις), παρέχουν 
τη δυνατότητα προσφυγής κατά των 
αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν την 
επιλογή με γραπτή διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 836
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 
παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 
των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 40% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους του ιδιωτικού και του μη 
κερδοσκοπικού τομέα, παρέχουν τη 
δυνατότητα προσφυγής κατά των 
αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν την 
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επιλογή με γραπτή διαδικασία·

Or. fr

Τροπολογία 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 
παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 
των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις, 
διαφανούς διαδικασίας επιλογής, 
βασιζόμενης στην ισότητα των φύλων, 
καθώς και κριτηρίων για την επιλογή των 
πράξεων, που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 
παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 
των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 838
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 50% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα, 

β) τον καθορισμό μιας χωρίς διακρίσεις 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής και 
κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων, 
που αποτρέπουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, διασφαλίζουν ότι ποσοστό 
τουλάχιστον 40% των ψήφων στις 
αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 
εταίρους εκτός του δημόσιου τομέα 
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παρέχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά 
των αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν 
την επιλογή με γραπτή διαδικασία·

(ιδιωτικός τομέας και ενώσεις), παρέχουν 
τη δυνατότητα προσφυγής κατά των 
αποφάσεων επιλογής και επιτρέπουν την 
επιλογή με γραπτή διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διασφάλιση της συνοχής με τη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κατά την 
επιλογή των πράξεων, ιεραρχώντας τες με 
βάση τη συμβολή τους στην επίτευξη των 
στόχων των στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών 
στόχων·

γ) τη διασφάλιση της συνοχής με τη 
στρατηγική τοπικής αειφόρου ανάπτυξης 
κατά την επιλογή των πράξεων, 
ιεραρχώντας τες με βάση τη συμβολή τους 
στην επίτευξη των στόχων των 
στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 840
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 30 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διασφάλιση της συνοχής με τη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κατά την 
επιλογή των πράξεων, ιεραρχώντας τες με 
βάση τη συμβολή τους στην επίτευξη των 
στόχων των στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών 
στόχων·

γ) τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης κατά την 
επιλογή των πράξεων και των επιλέξιμων 
επενδύσεων, ιεραρχώντας τες με βάση τη 
συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων 
των στρατηγικών, του σχεδίου δράσης και
των ποσοτικών στόχων·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες ότι ο κύριος ρόλος των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι να διασφαλίζουν 
ότι αυτή η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφαρμόζεται και ότι δεν γίνονται συνεχείς αλλαγές 
στην εγκεκριμένη στρατηγική. Ο στόχος για τις ΟΤΔ είναι να καθορίζουν τις επιλέξιμες 
επενδύσεις και το σχέδιο δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή εφαρμογή της 
εγκεκριμένης στρατηγικής.

Τροπολογία 841
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις δαπάνες της προπαρασκευαστικής 
υποστήριξης·

α) τις δαπάνες της προπαρασκευαστικής 
υποστήριξης και την προετοιμασία των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Όλες οι δαπάνες για την προετοιμασία των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης πρέπει να 
χρηματοδοτούνται, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, των έργων, των στρατηγικών 
αναλύσεων και όλων των επενδύσεων που πραγματοποιούνται προκειμένου να καθοριστεί ορθά 
η στρατηγική που θα εφαρμοστεί.

Τροπολογία 842
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τη δημιουργία ικανοτήτων, την 
κατάρτιση τοπικών φορέων όσον αφορά 
τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή προγραμμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 843
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης η οποία έχει εντοπίσει 
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών 
αναγκών.

Τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, που διενεργείται με βάση 
τους κανόνες που ορίζονται στο 
παράρτημα XX, η οποία έχει εντοπίσει 
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών 
αναγκών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διευκολύνουν τη χρήση των 
χρηματοπιστωτικών μέσων

Or. xm

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να εξαλειφθούν τα διοικητικά και 
νομικά εμπόδια στη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Επί του παρόντος, δεν μπορούν να 
επωφεληθούν όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης από τα χρηματοδοτικά μέσα που προσφέρουν, 
μεταξύ άλλων, τα διαρθρωτικά ταμεία, γεγονός που συνιστά εμπόδιο στη μέγιστη επίδραση των 
ταμείων.

Τροπολογία 844
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 

Τα Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
υποστήριξη χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
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οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης η οποία έχει εντοπίσει
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών 
αναγκών.

οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη 
θεματικών και ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης η οποία έχει καταδείξει βάσει 
στοιχείων αδυναμίες της αγοράς ή 
καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων και 
επενδυτικών αναγκών.

Or. en

Τροπολογία 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης η οποία έχει εντοπίσει 
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών 
αναγκών.

Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος ή προγράμματος για 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
ακόμη και όταν το εν λόγω πρόγραμμα για 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
οργανώνεται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης η οποία έχει εντοπίσει 
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων και επενδυτικών 
αναγκών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.
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Τροπολογία 846
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας, βάσει εκ των προτέρων 
αξιολόγησης η οποία έχει εντοπίσει 
αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων και 
επενδυτικών αναγκών.

Τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη 
χρηματοδοτικών μέσων βάσει 
προγράμματος, ακόμη και όταν 
οργανώνονται μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων 
για να συμβάλουν στην επίτευξη ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο μιας 
προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 32 - παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις 
προμηθειών εγγύησης. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει να τηρούνται χωριστά 
βιβλία για κάθε μορφή χρηματοδότησης.

Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις 
προμηθειών εγγύησης.

Or. de

Τροπολογία 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου και επιδοτήσεις 
προμηθειών εγγύησης. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να τηρούνται χωριστά 
βιβλία για κάθε μορφή χρηματοδότησης.

Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 
συνδυάζονται με επιχορηγήσεις, 
επιδοτήσεις επιτοκίου, μικροπιστώσεις και 
επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης. Σε 
αυτή την περίπτωση, πρέπει να τηρούνται 
χωριστά βιβλία για κάθε μορφή 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εκ 
των προτέρων εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών μέσων, τον συνδυασμό 
της υποστήριξης που παρέχεται σε 
τελικούς αποδέκτες μέσω επιχορηγήσεων, 
επιδοτήσεων επιτοκίου, επιδοτήσεων με 
προμήθεια εγγύησης και χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 32 - παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 142 που καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εκ 
των προτέρων εκτίμηση των 
χρηματοδοτικών μέσων, τον συνδυασμό 
της υποστήριξης που παρέχεται σε 
τελικούς αποδέκτες μέσω επιχορηγήσεων, 
επιδοτήσεων επιτοκίου, επιδοτήσεων με 
προμήθεια εγγύησης και χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Η Επιτροπή καθορίζει σε εκτελεστικές 
πράξεις ενιαίους όρους για την εκ των 
προτέρων εκτίμηση των χρηματοδοτικών 
μέσων. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή διότι έχει ήδη διασαφηνιστεί επαρκώς με την παράγραφο 2. Δεν θίγονται οι 
απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις ενισχύσεις. Κίνδυνος σημαντικού γραφειοκρατικού φόρτου 
χωρίς προστιθέμενη αξία. Για λόγους ασφάλειας δικαίου δεν υπάρχουν κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την εκ των προτέρων εκτίμηση, αλλά κανόνες στον εκτελεστικό κανονισμό. 
Διαγραφή της αρμοδιότητας της Επιτροπής για συνδυασμό, διότι αυτό ρυθμίζεται επαρκώς στις 
διατάξεις της νομοθεσίας για τις ενισχύσεις. Αποφεύγεται ιδιαίτερη νομοθεσία για τα 
χρηματοδοτικά μέσα. Οι υπόλοιπες διατάξεις βρίσκονται στο άρθρο 35 α.

Τροπολογία 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εκ των προτέρων 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εκ των προτέρων 
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εκτίμηση των χρηματοδοτικών μέσων, τον 
συνδυασμό της υποστήριξης που παρέχεται 
σε τελικούς αποδέκτες μέσω 
επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου, 
επιδοτήσεων με προμήθεια εγγύησης και 
χρηματοδοτικών μέσων, 
συμπληρωματικούς ειδικούς κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών και κανόνες 
που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

εκτίμηση των χρηματοδοτικών μέσων, τον 
συνδυασμό της υποστήριξης που παρέχεται 
σε τελικούς αποδέκτες μέσω 
επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων επιτοκίου, 
επιδοτήσεων με προμήθεια εγγύησης, 
μικροπιστώσεων και χρηματοδοτικών 
μέσων, συμπληρωματικούς ειδικούς 
κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών και 
κανόνες που προσδιορίζουν τους τύπους 
δραστηριοτήτων που δεν υποστηρίζονται 
από τα χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 32 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Διατάξεις εκτός του παρόντος τίτλου 
εφαρμόζονται μόνο στο σχέδιο ή τον 
δικαιούχο (το χρηματοδοτικό μέσο).

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφηνίζεται ότι για τον τελικό αποδέκτη της ενίσχυσης δεν εφαρμόζονται πρότυπα εκτός του 
παρόντος τίτλου (π.χ. παρατυπίες, έργα που δημιουργούν εισόδημα, διάρκεια των σχεδίων).

Τροπολογία 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 32 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 
επιλέξιμες δαπάνες ως προς τα 
χρηματοδοτικά μέσα, εκτός από εισφορές 

3. Οι εισφορές σε είδος δεν είναι 
επιλέξιμες δαπάνες ως προς τα 
χρηματοδοτικά μέσα, εκτός από εισφορές 
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υπό μορφής γης ή ακινήτων έναντι 
επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της 
αστικής ανάπτυξης ή της αστικής 
ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο 
αποτελούν μέρος της επένδυσης. Οι 
εισφορές σε γη ή ακίνητα είναι επιλέξιμες 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 59.

υπό μορφής γης ή ακινήτων έναντι 
επενδύσεων με στόχο την υποστήριξη της 
αστικής ανάπτυξης ή της αστικής 
ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο 
αποτελούν μέρος της επένδυσης. Οι 
εισφορές σε γη ή ακίνητα είναι επιλέξιμες 
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
όροι του άρθρου 59 χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη το όριο τιμών του άρθρου 59 
παράγραφος 3 στοιχείο β.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μη ρεαλιστική από οικονομική άποψη θεώρηση για τις τιμές των ακινήτων σε μεγαλουπόλεις.

Τροπολογία 854
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος [VIII] του δημοσιονομικού 
κανονισμού εφαρμόζεται στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) χρηματοδοτικά μέσα. Οι συνεισφορές 
των Ταμείων του ΚΣΠ στα χρηματοδοτικά 
μέσα βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
εγγράφονται σε χωριστούς λογαριασμούς 
και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους 
στόχους των σχετικών Ταμείων του ΚΣΠ, 
για την υποστήριξη δράσεων και τελικών 
αποδεκτών που είναι συνεπείς με το 
πρόγραμμα ή τα προγράμματα στα οποία 
χορηγούνται οι συνεισφορές.

2. Ο τίτλος [VIII] του δημοσιονομικού 
κανονισμού εφαρμόζεται στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) χρηματοδοτικά μέσα. Οι συνεισφορές 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ στα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχείο α) εγγράφονται σε 
χωριστούς λογαριασμούς και 
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους 
στόχους των σχετικών Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, για την 
υποστήριξη δράσεων και τελικών 
αποδεκτών που είναι συνεπείς με το 
πρόγραμμα ή τα προγράμματα στα οποία 
χορηγούνται οι συνεισφορές.

Or. en
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Τροπολογία 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος VIII του δημοσιονομικού 
κανονισμού εφαρμόζεται στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) χρηματοδοτικά μέσα. Οι συνεισφορές 
των Ταμείων του ΚΣΠ στα χρηματοδοτικά 
μέσα βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
εγγράφονται σε χωριστούς λογαριασμούς 
και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους 
στόχους των σχετικών Ταμείων του ΚΣΠ, 
για την υποστήριξη δράσεων και τελικών 
αποδεκτών που είναι συνεπείς με το 
πρόγραμμα ή τα προγράμματα στα οποία 
χορηγούνται οι συνεισφορές.

2. Ο τίτλος VIII του δημοσιονομικού 
κανονισμού εφαρμόζεται στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α) χρηματοδοτικά μέσα. Οι συνεισφορές 
των Ταμείων του ΚΣΠ στα χρηματοδοτικά 
μέσα βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) 
εγγράφονται σε χωριστούς λογαριασμούς 
και χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους 
στόχους των σχετικών Ταμείων του ΚΣΠ, 
για την υποστήριξη δράσεων και τελικών 
αποδεκτών που είναι συνεπείς με το 
πρόγραμμα, τα προγράμματα ή το 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης στα 
οποία χορηγούνται οι συνεισφορές.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 33 - παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
καθορίζει τους ειδικούς κανόνες που 
διέπουν ορισμένους τύπους 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) καθώς και τα προϊόντα 
που μπορούν να παράγονται από αυτά τα 

διαγράφεται
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χρηματοδοτικά μέσα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κίνδυνος περιοριστικών και απρόβλεπτων διατάξεων. Για τα προϊόντα πρέπει να ισχύει η 
μέγιστη δυνατή ευελιξία.

Τροπολογία 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
καθορίζει τους ειδικούς κανόνες που 
διέπουν ορισμένους τύπους 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) καθώς και τα προϊόντα 
που μπορούν να παράγονται από αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 142 που 
καθορίζει τους ειδικούς κανόνες που 
διέπουν ορισμένους τύπους 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) καθώς και τα προϊόντα που 
μπορούν να παράγονται από αυτά τα 

Η Επιτροπή με τη θέσπιση κανονισμού 
εφαρμογής καθορίζει τους ειδικούς 
κανόνες που διέπουν ορισμένους τύπους 
χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) καθώς και τα προϊόντα που 
μπορούν να παράγονται από αυτά τα 
χρηματοδοτικά μέσα.
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χρηματοδοτικά μέσα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας JEREMIE καθόλη την περίοδο 2014-2020, ενδέχεται να προκαλέσει 
αβεβαιότητα στη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών, ενεργώντας ως αποτρεπτικός παράγοντας 
για τη συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία. Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν σαφείς 
κανόνες διαχείρισης και απλές διαδικασίες ελέγχου για την παροχή κινήτρου για έργα μέσω της 
πρωτοβουλίας JEREMIE ήδη από την αρχή της περιόδου.

Τροπολογία 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο αa

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία του 
ΚΣΠ, με ειδικό σκοπό την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων συνεπών με τους 
στόχους του αντίστοιχου ταμείου του 
ΚΣΠ, τα οποία αναλαμβάνουν εκτελεστικά 
καθήκοντα· η υποστήριξη αυτών των 
επενδύσεων περιορίζεται στα ποσά που 
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή νέων
χρηματοδοτικών μέσων που είναι 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή ότι

α) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία του 
ΚΣΠ, με ειδικό σκοπό την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων συνεπών με τους 
στόχους του αντίστοιχου ταμείου του 
ΚΣΠ, τα οποία αναλαμβάνουν εκτελεστικά 
καθήκοντα· η υποστήριξη αυτών των 
επενδύσεων περιορίζεται στα ποσά που 
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων που είναι 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή ότι

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατή η ενίσχυση τόσο υφισταμένων όσο και νέων χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία του 
ΚΣΠ, με ειδικό σκοπό την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων συνεπών με τους 
στόχους του αντίστοιχου ταμείου του 
ΚΣΠ, τα οποία αναλαμβάνουν εκτελεστικά 
καθήκοντα· η υποστήριξη αυτών των 
επενδύσεων περιορίζεται στα ποσά που 
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή νέων 
χρηματοδοτικών μέσων που είναι 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή

α) να επενδύει στο κεφάλαιο υφιστάμενων 
ή νεοσύστατων νομικών προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία του 
ΚΣΠ ή άλλα μέσα της ΕΕ, με ειδικό 
σκοπό την εφαρμογή χρηματοδοτικών 
μέσων συνεπών με τους στόχους του 
αντίστοιχου ταμείου του ΚΣΠ, τα οποία 
αναλαμβάνουν εκτελεστικά καθήκοντα· η 
υποστήριξη αυτών των επενδύσεων 
περιορίζεται στα ποσά που είναι 
απαραίτητα για την εφαρμογή νέων 
χρηματοδοτικών μέσων που είναι 
σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού· ή

Or. en

Τροπολογία 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, που θεσπίζουν τους 
κανόνες σχετικά με συμφωνίες 
χρηματοδότησης, τον ρόλο και την 
ευθύνη των νομικών προσώπων στα 
οποία ανατίθενται εκτελεστικά 
καθήκοντα καθώς και τα έξοδα και τις 
αμοιβές διαχείρισης.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, που θεσπίζουν τους 
κανόνες σχετικά με συμφωνίες 
χρηματοδότησης, τον ρόλο και την ευθύνη 
των νομικών προσώπων στα οποία 
ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα καθώς 
και τα έξοδα και τις αμοιβές διαχείρισης.

Η Επιτροπή μέσω κανονισμού εφαρμογής 
θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με
συμφωνίες χρηματοδότησης, τον ρόλο και 
την ευθύνη των νομικών προσώπων στα 
οποία ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα 
καθώς και τα έξοδα και τις αμοιβές 
διαχείρισης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας JEREMIE καθόλη την περίοδο 2014-2020, ενδέχεται να προκαλέσει 
αβεβαιότητα στη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών, ενεργώντας ως αποτρεπτικός παράγοντας 
για τη συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία. Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν σαφείς 
κανόνες διαχείρισης και απλές διαδικασίες ελέγχου για την παροχή κινήτρου για έργα μέσω της 
πρωτοβουλίας JEREMIE ήδη από την αρχή της περιόδου.

Τροπολογία 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, που θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με συμφωνίες χρηματοδότησης, 
τον ρόλο και την ευθύνη των νομικών 
προσώπων στα οποία ανατίθενται 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και τα 
έξοδα και τις αμοιβές διαχείρισης.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 142, που 
θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με 
συμφωνίες χρηματοδότησης, τον ρόλο και 
την ευθύνη των νομικών προσώπων στα 
οποία ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα 
καθώς και τα έξοδα και τις αμοιβές 
διαχείρισης.
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Or. es

Τροπολογία 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 33 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εγκρίνει μέσω 
εκτελεστικών πράξεων κανόνες σχετικά 
με συμφωνίες χρηματοδότησης, τον ρόλο 
και την ευθύνη των νομικών προσώπων 
στα οποία ανατίθενται εκτελεστικά 
καθήκοντα καθώς και τα έξοδα και τις 
αμοιβές διαχείρισης. Αυτές οι 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
3. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου ότι οι 
προτεινόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει κατά βάση να είναι εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 33 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 
στοιχείο β) σημεία i) και ii) νομικά 
πρόσωπα, κατά την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων με αμοιβαία 
κεφάλαια, μπορούν να αναθέσουν με 
υπεργολαβία μέρος της εφαρμογής σε 
ενδιάμεσους φορείς, υπό την προϋπόθεση 

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 
στοιχείο β) σημεία i) και ii) νομικά 
πρόσωπα, κατά την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων με αμοιβαία 
κεφάλαια, μπορούν να αναθέσουν με 
υπεργολαβία μέρος της εφαρμογής σε 
ενδιάμεσους φορείς, υπό την προϋπόθεση 
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ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα 
εγγυώνται υπό την ευθύνη τους ότι οι 
χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι φορείς 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται [στο 
άρθρο 57 και στο άρθρο 131 παράγραφοι 
1, 1α) και 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Οι ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιλέγονται 
βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών 
και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

ότι οι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι 
φορείς πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
[στο άρθρο 57 και στο άρθρο 131 
παράγραφοι 1, 1α) και 3 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι 
ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασιών, με την αποφυγή 
συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη είναι αόριστη νομική έννοια. Δεν υπάρχει σαφήνεια για τη νομική συνέπεια.

Τροπολογία 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 33 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι οντότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο β) στις οποίες 
ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα 
μπορούν να ανοίξουν διαχειριστικό 
λογαριασμό στο όνομά τους και για 
λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής. Η 
διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού 
που κρατούνται σε αυτούς τους 
διαχειριστικούς λογαριασμούς είναι 
σύμφωνη με την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης με βάση 
τους κατάλληλους κανόνες προφύλαξης 
και διαθέτουν επαρκή ρευστότητα.

6. Οι οντότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο β) στις οποίες 
ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα 
μπορούν να ανοίξουν διαχειριστικό 
λογαριασμό στο όνομά τους και για 
λογαριασμό της διαχειριστικής αρχής και 
οριοθετούν το χρηματοδοτικό μέσο ως 
χωριστό τμήμα χρηματοδότησης. Στην 
περίπτωση αυτή ο διαχωρισμός μεταξύ 
των νέων πόρων που επενδύονται στο 
χρηματοδοτικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού του 
επιχειρησιακού προγράμματος) και των 
πόρων που διέθετε αρχικά το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξασφαλίζεται 
μέσω της τήρησης χωριστών βιβλίων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω των επιχειρηματικών προτύπων ορισμένων τραπεζών ενισχύσεων, για τα χρηματοδοτικά 
μέσα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαχειριστικοί λογαριασμοί. Συνεπής συνέχιση των 
δοκιμασμένων διαδικασιών της τρέχουσας περιόδου ενίσχυσης.

Τροπολογία 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 33 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 
ειδικές απαιτήσεις, που αφορούν τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού που διαχειρίζονται οι 
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και 
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Ρύθμιση μεταξύ διοικητικής αρχής και οντότητας 
στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση στο πλαίσιο της συμφωνίας χρηματοδότησης.

Τροπολογία 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 

7. Η Επιτροπή με τη θέσπιση κανονισμού 
εφαρμογής καθορίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις, 
που αφορούν τη μεταβίβαση και 
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ειδικές απαιτήσεις, που αφορούν τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού που διαχειρίζονται οι 
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και 
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

διαχείριση στοιχείων ενεργητικού που 
διαχειρίζονται οι οντότητες στις οποίες 
έχουν ανατεθεί εκτελεστικά καθήκοντα 
καθώς και μετατροπή στοιχείων 
ενεργητικού μεταξύ του ευρώ και των 
εθνικών νομισμάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας JEREMIE καθόλη την περίοδο 2014-2020, ενδέχεται να προκαλέσει 
αβεβαιότητα στη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών, ενεργώντας ως αποτρεπτικός παράγοντας 
για τη συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία. Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν σαφείς 
κανόνες διαχείρισης και απλές διαδικασίες ελέγχου για την παροχή κινήτρου για έργα μέσω της 
πρωτοβουλίας JEREMIE ήδη από την αρχή της περιόδου.

Τροπολογία 869
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 
ειδικές απαιτήσεις, που αφορούν τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού που διαχειρίζονται οι 
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και 
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 
ειδικές απαιτήσεις, που αφορούν τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού που διαχειρίζονται οι 
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα, τις ειδικές 
συνθήκες υπό τις οποίες οι συνεισφορές 
σε χρηματοδοτικά μέσα εκτός των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
μπορούν να ληφθούν υπόψη ως εθνικοί 
πόροι συγχρηματοδότησης, καθώς και τη
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 33 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις 
ειδικές απαιτήσεις, που αφορούν τη 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού που διαχειρίζονται οι 
οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και 
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 142, για 
τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις, που 
αφορούν τη μεταβίβαση και διαχείριση 
στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται 
οι οντότητες στις οποίες έχουν ανατεθεί 
εκτελεστικά καθήκοντα καθώς και 
μετατροπή στοιχείων ενεργητικού μεταξύ 
του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων.

Or. es

Τροπολογία 871
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί σύμφωνα 
με το άρθρο 64 δεν εκτελούν επιτόπου 
επαληθεύσεις των πράξεων οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Λαμβάνουν
περιοδικές εκθέσεις ελέγχου από τους 
φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση αυτών των χρηματοδοτικών 
μέσων.

διαγράφεται

Or. de



PE491.054v01-00 52/176 AM\903903EL.doc

EL

Τροπολογία 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί σύμφωνα 
με το άρθρο 64 δεν εκτελούν επιτόπου 
επαληθεύσεις των πράξεων οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Λαμβάνουν 
περιοδικές εκθέσεις ελέγχου από τους 
φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση αυτών των χρηματοδοτικών 
μέσων.

1. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί σύμφωνα 
με το άρθρο 64 δεν εκτελούν επιτόπου 
επαληθεύσεις των πράξεων οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 4 στοιχείο β) σημεία i) και ii. 
Λαμβάνουν περιοδικές εκθέσεις ελέγχου 
από τους φορείς στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση αυτών των 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν παραχωρούνται προνόμια σε χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ έναντι οργανισμών 
στήριξης των κρατών μελών που ελέγχονται από το κράτος.

Τροπολογία 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί σύμφωνα 
με το άρθρο 64 δεν εκτελούν επιτόπου 
επαληθεύσεις των πράξεων οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Λαμβάνουν 
περιοδικές εκθέσεις ελέγχου από τους 
φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση αυτών των χρηματοδοτικών 
μέσων.

1. Οι οργανισμοί διαχείρισης σύμφωνα με 
το άρθρο 64 δεν εκτελούν επιτόπου 
επαληθεύσεις των πράξεων οι οποίες 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Λαμβάνουν 
περιοδικές εκθέσεις ελέγχου από τους 
φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση αυτών των χρηματοδοτικών 
μέσων.

Or. es
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Τροπολογία 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον 
δημοσιονομικό έλεγχο προγραμμάτων δεν 
διενεργούν ελέγχους των πράξεων που 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα τα 
οποία εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 
33 παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που 
συνδέονται με τα εν λόγω μέσα. 
Λαμβάνουν περιοδικές εκθέσεις ελέγχου 
από τους ελεγκτές που ορίζονται στις 
συμφωνίες για τη σύσταση αυτών των 
χρηματοδοτικών μέσων.

2. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον 
δημοσιονομικό έλεγχο προγραμμάτων δεν 
διενεργούν ελέγχους των πράξεων που 
περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα τα 
οποία εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 
33 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημεία i) και 
ii ούτε των συστημάτων διαχείρισης και 
ελέγχου που συνδέονται με τα εν λόγω 
μέσα. Λαμβάνουν περιοδικές εκθέσεις 
ελέγχου από τους ελεγκτές που ορίζονται 
στις συμφωνίες για τη σύσταση αυτών των 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν παραχωρούνται προνόμια σε χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ έναντι οργανισμών 
στήριξης των κρατών μελών που ελέγχονται από το κράτος.

Τροπολογία 875
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον 
έλεγχο των προγραμμάτων διενεργούν 
ελέγχους σε επίπεδο τελικών αποδεκτών 
μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
παραστατικά σε επίπεδο χρηματοδοτικού 
μέσου ή διαχειριστικής αρχής ή στην 
περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης 
και επαλήθευσης ή σε περίπτωση 
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βάσιμων αμφιβολιών ότι τα έγγραφα δεν 
αντικατοπτρίζουν την πραγματική 
στήριξη που χορηγήθηκε μέσω του 
χρηματοδοτικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, σχετικά με τις ρυθμίσεις 
διαχείρισης και ελέγχου των 
χρηματοδοτικών μέσων που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και 33 
παράγραφος 4 στοιχείο β) περιπτώσεις i), 
ii) και iii).

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, σχετικά με τις ρυθμίσεις 
διαχείρισης και ελέγχου των 
χρηματοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται 
βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και 33 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) περιπτώσεις i), ii) και iii).

3. Η Επιτροπή με τη θέσπιση κανονισμού 
εφαρμογής καθορίζει τις ρυθμίσεις 
διαχείρισης και ελέγχου των 
χρηματοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται 
βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και 33 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) περιπτώσεις i), ii) και iii).
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Or. es

Τροπολογία 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142, σχετικά με τις ρυθμίσεις 
διαχείρισης και ελέγχου των 
χρηματοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται 
βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και 33 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) περιπτώσεις i), ii) και iii).

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 142, σχετικά με τις ρυθμίσεις 
διαχείρισης και ελέγχου των 
χρηματοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται 
βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και 33 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) περιπτώσεις i), ii) και iii).

Or. es

Τροπολογία 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή εγκρίνει μέσω 
εκτελεστικών πράξεων κανόνες σχετικά 
με τις ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου 
των χρηματοδοτικών μέσων που 
εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και 33 
παράγραφος 4 στοιχείο β) περιπτώσεις i), 
ii) και iii). Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 143 παράγραφος 3.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου ότι οι 
προτεινόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει κατά βάση να είναι εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – τίλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν 
και δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα

Αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν 
δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαφορετικά δεν είναι σαφές εάν προκύπτουν συσχετισμοί με το άρθρο 121.

Τροπολογία 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 35 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α), η αίτηση 
πληρωμής περιλαμβάνει και δηλώνει 
χωριστά το συνολικό ποσό της 
υποστήριξης που καταβάλλεται στο 
χρηματοδοτικό μέσο.

1. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, η 
αίτηση πληρωμής περιλαμβάνει και 
δηλώνει χωριστά το συνολικό ποσό της 
υποστήριξης που καταβάλλεται στο 
χρηματοδοτικό μέσο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξοικονόμηση δαπανών αναχρηματοδότησης κατά την εθνική συγχρηματοδότηση. Βλ. τις 
συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου της 15ης Μαΐου 2011.
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Τροπολογία 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 35 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένη 
μέγιστη περίοδο δύο ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ή 
εξόδων διαχείρισης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω επιπλέον περιττού διοικητικού φόρτου και περιορισμού της ευελιξίας των 
χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία προσανατολίζονται εξαρχής σε παροχές προς τελικούς 
αποδέκτες.

Τροπολογία 883
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 

διαγράφεται
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παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένη 
μέγιστη περίοδο δύο ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ή 
εξόδων διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 884
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένη 
μέγιστη περίοδο δύο ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ή 
εξόδων διαχείρισης.

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένη 
μέγιστη περίοδο τριών ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ή 
εξόδων διαχείρισης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα χρειάζονται έναν κάποιο χρόνο εκκίνησης πριν να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν. Επιπροσθέτως, υπόκεινται στις διακυμάνσεις της αγοράς, οι 
οποίες δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν κατά τον χρόνο κατάρτισης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, πράγμα που έχει σημαντική επίδραση στο ύψος της ετησίας εκροής πόρων. 
Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μέσω παράτασης του χρόνου προκειμένου να εξασφαλιστεί 
επαρκής ευελιξία και πλήρης απορρόφηση των πόρων.

Τροπολογία 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένη 
μέγιστη περίοδο δύο ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ή 
εξόδων διαχείρισης.

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένη 
μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ή 
εξόδων διαχείρισης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία 2 ετών για τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων από την ενεργοποίησή τους είναι 
υπερβολικά δεσμευτική, δεδομένου ότι ο χρόνος ζωής των εν λόγω μέσων είναι πιο 
μακροπρόθεσμος (για παράδειγμα, για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ο μέσος όρος 
είναι 4 έτη για την επένδυση και 4 έτη για την αποεπένδυση). Η μη ισχύς της προθεσμίας αυτής 
για τα χρηματοδοτικά μέσα που δημιουργούνται σε επίπεδο ΕΕ θεωρείται διακριτική 
μεταχείριση
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Τροπολογία 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένη 
μέγιστη περίοδο δύο ετών, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ή 
εξόδων διαχείρισης.

2. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β), η 
συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
αναγράφεται στην αίτηση πληρωμής 
περιλαμβάνει και δηλώνει χωριστά το 
συνολικό ποσό της καταβληθείσας 
χρηματοδότησης ή της υποστήριξης που 
πρόκειται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των δύο ετών εισάγει περιορισμούς που θα δυσχεράνουν την τήρησή της.

Τροπολογία 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 προσαρμόζεται μετά τις 
αιτήσεις πληρωμής, ώστε να λάβει υπόψη 
τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό της ήδη 

διαγράφεται
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καταβληθείσας υποστήριξης στο οικείο 
χρηματοδοτικό μέσο και στα ποσά που 
πράγματι επενδύθηκαν σε τελικούς 
δικαιούχους, προσθέτοντας τις δαπάνες 
και τα έξοδα διαχείρισης που 
πραγματοποιήθηκαν ήδη. Τα ποσά αυτά 
δηλώνονται χωριστά στην αίτηση 
πληρωμής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγραφή λόγω επιπλέον περιττού διοικητικού φόρτου και περιορισμού της ευελιξίας των 
χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία προσανατολίζονται εξαρχής σε παροχές προς τελικούς 
αποδέκτες.

Τροπολογία 888
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 προσαρμόζεται μετά τις 
αιτήσεις πληρωμής, ώστε να λάβει υπόψη 
τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό της ήδη 
καταβληθείσας υποστήριξης στο οικείο 
χρηματοδοτικό μέσο και στα ποσά που 
πράγματι επενδύθηκαν σε τελικούς 
δικαιούχους, προσθέτοντας τις δαπάνες 
και τα έξοδα διαχείρισης που 
πραγματοποιήθηκαν ήδη. Τα ποσά αυτά 
δηλώνονται χωριστά στην αίτηση 
πληρωμής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 889
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 142, τις ειδικές διατάξεις 
που διέπουν τις πληρωμές και την 
ανάκληση πληρωμών στα χρηματοδοτικά 
μέσα και τις πιθανές συνέπειες για τις 
αιτήσεις πληρωμών.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου ότι οι 
προτεινόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει κατά βάση να είναι εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 142, τις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν τις πληρωμές και την ανάκληση 
πληρωμών στα χρηματοδοτικά μέσα και 
τις πιθανές συνέπειες για τις αιτήσεις 
πληρωμών.

5. Η Επιτροπή με τη θέσπιση κανονισμού 
εφαρμογής καθορίζει τις ειδικές διατάξεις 
που διέπουν τις πληρωμές και την 
ανάκληση πληρωμών στα χρηματοδοτικά 
μέσα και τις πιθανές συνέπειες για τις 
αιτήσεις πληρωμών.

Or. es

Τροπολογία 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 142, τις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν τις πληρωμές και την ανάκληση 
πληρωμών στα χρηματοδοτικά μέσα και 
τις πιθανές συνέπειες για τις αιτήσεις 
πληρωμών.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
με εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 142, τις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν τις πληρωμές και την ανάκληση 
πληρωμών στα χρηματοδοτικά μέσα και 
τις πιθανές συνέπειες για τις αιτήσεις 
πληρωμών.

Or. es

Τροπολογία 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 35 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή εκδίδει με εκτελεστικές 
πράξεις διατάξεις που διέπουν τις 
πληρωμές και την ανάκληση πληρωμών 
στα χρηματοδοτικά μέσα και τις πιθανές 
συνέπειες για τις αιτήσεις πληρωμών. 
Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου ότι οι 
προτεινόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει κατά βάση να είναι εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 35 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, στη 
συμφωνία χρηματοδότησης καθορίζονται 
κατά τη σύστασή τους οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις χρηματοδότησης και ο 
σκοπός τους. όπου:
i) Η αποπληρωμή των δανείων, 
συμμετοχών ή εγγυημένων υποχρεώσεων 
πρέπει να είναι δυνητικά εξασφαλισμένη 
κατά τη χορήγησή τους·
ii) Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλοι οι πιθανοί ειδικοί περιορισμοί της επιλεξιμότητας πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο του 
κανονισμού ΚΣΠ.

Τροπολογία 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλέξιμες δαπάνες κατά το κλείσιμο Επιλέξιμες δαπάνες κατά το κλείσιμο ενός 
προγράμματος ή ενός προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.
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Τροπολογία 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 36 - παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά το κλείσιμο ενός προγράμματος, 
οι επιλέξιμες δαπάνες του χρηματοδοτικού 
μέσου είναι το συνολικό ποσό που 
πράγματι καταβλήθηκε, ή σε περίπτωση 
αναληφθέντων κεφαλαίων εγγυήσεων, από 
το χρηματοδοτικό μέσο εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
55 παράγραφος 2, το οποίο αντιστοιχεί σε:

1. Κατά το κλείσιμο ενός προγράμματος ή 
ενός προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, οι 
επιλέξιμες δαπάνες του χρηματοδοτικού 
μέσου είναι το συνολικό ποσό που 
πράγματι καταβλήθηκε, ή σε περίπτωση 
αναληφθέντων κεφαλαίων εγγυήσεων, από 
το χρηματοδοτικό μέσο εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
55 παράγραφος 2, το οποίο αντιστοιχεί σε:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 36 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οφειλόμενες κεφαλαιοποιημένες 
επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 
εγγύησης που πρέπει να καταβληθούν για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη μετά 
την οριζόμενη στο άρθρο 55 παράγραφος 2 
περίοδο επιλεξιμότητας, οι οποίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
χρηματοδοτικά μέσα, έχουν καταβληθεί σε 
διαχειριστικό λογαριασμό που 
δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, 
για την αποτελεσματική εκταμίευση μετά 

(γ) οφειλόμενες κεφαλαιοποιημένες 
επιδοτήσεις επιτοκίου ή προμήθειες 
εγγύησης που πρέπει να καταβληθούν για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη μετά 
την οριζόμενη στο άρθρο 55 παράγραφος 2 
περίοδο επιλεξιμότητας, οι οποίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 
χρηματοδοτικά μέσα, έχουν καταβληθεί σε 
διαχειριστικό λογαριασμό που 
δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό
ή μπορούν να καταγραφούν χωριστά, για 
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την περίοδο επιλεξιμότητας που ορίζεται 
στο άρθρο 55 παράγραφος 2, εκτός από 
δάνεια ή άλλα μέσα υψηλού κινδύνου που 
εκταμιεύονται για επενδύσεις σε τελικούς 
αποδέκτες εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 55 
παράγραφος 2·

την αποτελεσματική εκταμίευση μετά την 
περίοδο επιλεξιμότητας που ορίζεται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 2, εκτός από δάνεια 
ή άλλα μέσα υψηλού κινδύνου που 
εκταμιεύονται για επενδύσεις σε τελικούς 
αποδέκτες εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 55 
παράγραφος 2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω των επιχειρηματικών προτύπων ορισμένων τραπεζών ενισχύσεων, για τα χρηματοδοτικά 
μέσα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαχειριστικοί λογαριασμοί.

Τροπολογία 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 36 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για συμμετοχικούς τίτλους και 
μικροπιστώσεις, οι κεφαλαιοποιημένες 
δαπάνες ή έξοδα διαχείρισης που πρέπει να 
καταβληθούν για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 5 έτη μετά την αναφερόμενη 
στο άρθρο 55 παράγραφος 2 περίοδο 
επιλεξιμότητας, όσον αφορά επενδύσεις σε 
τελικούς αποδέκτες οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν εντός της εν λόγω 
περιόδου επιλεξιμότητας και οι οποίες δεν 
μπορούν να καλυφθούν από τις διατάξεις 
των άρθρων 37 και 38, μπορούν να 
θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες όταν 
καταβάλλονται σε λογαριασμό υπό 
μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά προς 
τον σκοπό αυτό.

2. Οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ή έξοδα 
διαχείρισης που πρέπει να καταβληθούν 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη 
μετά την αναφερόμενη στο άρθρο 55 
παράγραφος 2 περίοδο επιλεξιμότητας, 
όσον αφορά επενδύσεις σε τελικούς 
αποδέκτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
εντός της εν λόγω περιόδου επιλεξιμότητας 
και οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν 
από τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38, 
μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες 
όταν καταβάλλονται σε λογαριασμό υπό 
μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά προς 
τον σκοπό αυτό ή μπορούν να 
καταχωρηθούν χωριστά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επέκταση της χρησιμοποίησης όλων των μορφών χρηματοδοτικών μέσων. Λόγω των 
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επιχειρηματικών προτύπων ορισμένων τραπεζών ενισχύσεων, για τα χρηματοδοτικά μέσα δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαχειριστικοί λογαριασμοί.

Τροπολογία 898
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 36 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) του συνολικού ποσού της υποστήριξης 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ που καταβάλλεται 
στο χρηματοδοτικό μέσο· και

θ) του συνολικού ποσού της υποστήριξης 
από τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ που καταβάλλεται στο 
χρηματοδοτικό μέσο· και

Or. en

Τροπολογία 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 όσον αφορά τη θέσπιση 
συστήματος κεφαλαιοποίησης των 
ετήσιων δόσεων για τις επιδοτήσεις 
επιτοκίου και τις επιδοτήσεις προμηθειών 
εγγύησης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ασφάλεια δικαίου

Τροπολογία 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 όσον αφορά τη θέσπιση
συστήματος κεφαλαιοποίησης των 
ετήσιων δόσεων για τις επιδοτήσεις 
επιτοκίου και τις επιδοτήσεις προμηθειών 
εγγύησης.

4. Η Επιτροπή με τη θέσπιση κανονισμού 
εφαρμογής καθορίζει σύστημα
κεφαλαιοποίησης των ετήσιων δόσεων για 
τις επιδοτήσεις επιτοκίου και τις 
επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας JEREMIE καθόλη την περίοδο 2014-2020, ενδέχεται να προκαλέσει 
αβεβαιότητα στη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών, ενεργώντας ως αποτρεπτικός παράγοντας 
για τη συμμετοχή στην εν λόγω πρωτοβουλία. Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν σαφείς 
κανόνες διαχείρισης και απλές διαδικασίες ελέγχου για την παροχή κινήτρου για έργα μέσω της 
πρωτοβουλίας JEREMIE ήδη από την αρχή της περιόδου.

Τροπολογία 901
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 όσον αφορά τη θέσπιση 
συστήματος κεφαλαιοποίησης των ετήσιων 
δόσεων για τις επιδοτήσεις επιτοκίου και 
τις επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142, το οποίο ορίζει τους 
ειδικούς κανόνες όσον αφορά τη θέσπιση 
συστήματος κεφαλαιοποίησης των ετήσιων 
δόσεων για τις επιδοτήσεις επιτοκίου και 
τις επιδοτήσεις προμηθειών εγγύησης.

Or. en

Τροπολογία 902
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εγκρίνει κανόνες για τη 
θέσπιση συστήματος κεφαλαιοποίησης 
των ετήσιων δόσεων για τις επιδοτήσεις 
επιτοκίου και τις επιδοτήσεις προμηθειών 
εγγύησης. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ασφάλεια δικαίου

Τροπολογία 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 37 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση 
και τα οποία πληρούν τους όρους του 
άρθρου 22 παράγραφος 1, πρέπει, 
ενδεχομένως, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, να επενδύουν τόκους ή άλλα 
κέρδη αποβλέποντας στη μέγιστη δυνατή 
αύξηση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως σε έργα 
υποδομής για τη στήριξη επιχειρήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου υποδεικνύει την ανάγκη να ενισχύονται ιδίως έργα υποδομής 
στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες δεδομένου ότι τα έργα 
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αυτά συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη διαρκή ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - άρθρο 38 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επαναχρησιμοποίηση πόρων αποδοτέων 
στην υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μέχρι το κλείσιμο του προγράμματος

Επαναχρησιμοποίηση πόρων αποδοτέων 
στην υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
μέχρι το κλείσιμο του προγράμματος ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 905
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 38 - παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έσοδα και άλλα κέρδη ή αποδόσεις, 
όπως τόκοι, προμήθειες εγγύησης, 
μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή άλλα έσοδα 
που παράγονται από επενδύσεις οι οποίες 
αποδίδονται στην υποστήριξη των 
Ταμείων του ΚΣΠ προς το χρηματοδοτικό 
μέσο, χρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς, κατά περίπτωση, 
μέχρι του ύψους του ποσού που είναι 
απαραίτητο για:

2. Τα έσοδα και άλλα κέρδη ή αποδόσεις, 
όπως τόκοι, προμήθειες εγγύησης, 
μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή άλλα έσοδα 
που παράγονται από επενδύσεις οι οποίες 
αποδίδονται στην υποστήριξη των 
Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
προς το χρηματοδοτικό μέσο, 
χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 
σκοπούς, κατά περίπτωση, μέχρι του 
ύψους του ποσού που είναι απαραίτητο 
για:

Or. en
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Τροπολογία 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κεφάλαια που επιστρέφονται στα 
χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις ή από 
αποδέσμευση αναληφθέντων πόρων για 
συμβάσεις εγγυήσεων, τα οποία 
αποδίδονται στην υποστήριξη από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ, επαναχρησιμοποιούνται 
για νέες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους σκοπούς του προγράμματος ή των 
προγραμμάτων.

1. Τα κεφάλαια που επιστρέφονται στα 
χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις ή από 
αποδέσμευση αναληφθέντων πόρων για 
συμβάσεις εγγυήσεων, τα οποία 
αποδίδονται στην υποστήριξη από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ, επαναχρησιμοποιούνται 
για νέες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους σκοπούς του προγράμματος, των 
προγραμμάτων, του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης ή των προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 38 - παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έσοδα και άλλα κέρδη ή αποδόσεις, 
όπως τόκοι, προμήθειες εγγύησης, 
μερίσματα, κέρδη κεφαλαίου ή άλλα έσοδα 
που παράγονται από επενδύσεις οι οποίες 
αποδίδονται στην υποστήριξη των 
Ταμείων του ΚΣΠ προς το χρηματοδοτικό 
μέσο, χρησιμοποιούνται για τους 

2. Οι πόροι που επιστρέφονται στα 
χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις ή 
από αποδέσμευση αναληφθέντων πόρων 
για συμβάσεις εγγυήσεων,
συμπεριλαμβανομένων επιστροφών του 
κύριου ή κεφαλαιουχικού στοιχείου 
οποιασδήποτε επένδυσης και επιστροφών 
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ακόλουθους σκοπούς, κατά περίπτωση, 
μέχρι του ύψους του ποσού που είναι 
απαραίτητο για:

άλλων κερδών ή αποδόσεων, όπως τόκοι, 
προμήθειες εγγύησης, μερίσματα, κέρδη 
κεφαλαίου ή άλλα έσοδα που παράγονται 
από επενδύσεις οι οποίες αποδίδονται στην 
υποστήριξη των Ταμείων του ΚΣΠ προς το 
χρηματοδοτικό μέσο, 
επαναχρησιμοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς, κατά περίπτωση, 
μέχρι του ύψους του ποσού που είναι 
απαραίτητο για:

Or. en

Τροπολογία 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 38 - παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) την επιστροφή δαπανών διαχείρισης 
που έχουν πραγματοποιηθεί και την 
καταβολή εξόδων διαχείρισης του 
χρηματοδοτικού μέσου·

α) την επιστροφή δαπανών διαχείρισης που 
έχουν πραγματοποιηθεί και την καταβολή 
εξόδων διαχείρισης του χρηματοδοτικού 
μέσου, καθώς και πέραν αυτού την 
επιστροφή των δαπανών 
αναχρηματοδότησης του εθνικού 
μεριδίου συγχρηματοδότησης, εφόσον 
αυτό χορηγείται από χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα σύμφωνα με το πνεύμα του 
άρθρου 33 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
περιπτώσεις i), ii) και iii).

Or. de

Αιτιολόγηση

Art. Το άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β είναι πολύ ασαφές για να καταστήσει τις δαπάνες 
αναχρηματοδότησης των τραπεζών ενισχύσεων συμβατές με τους κανόνες.

Τροπολογία 909
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 38 - παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιστροφή δαπανών διαχείρισης που 
έχουν πραγματοποιηθεί και την καταβολή 
εξόδων διαχείρισης του χρηματοδοτικού 
μέσου·

α) την επιστροφή δαπανών διαχείρισης που 
έχουν πραγματοποιηθεί και την καταβολή 
εξόδων διαχείρισης του χρηματοδοτικού 
μέσου, καθώς και την επιστροφή των 
δαπανών αναχρηματοδότησης του 
εθνικού μεριδίου συγχρηματοδότησης, 
εφόσον αυτό χορηγείται από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με 
το πνεύμα του άρθρου 33 παράγραφος 4 
στοιχείο β) περίπτωση ii).

Or. de

Τροπολογία 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η προνομιακή αμοιβή δεν υπερβαίνει 
το ποσό που είναι αναγκαίο για τη 
δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης 
αντίστοιχων ιδιωτικών πόρων που 
διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση των 
συμφερόντων μέσω κατάλληλου 
καταμερισμού του κινδύνου και του 
κέρδους και δεν πρέπει να 
υπεραποζημιώνει τους επενδυτές,  
εφαρμόζεται σε συνήθη εμπορική βάση, 
είναι συμβατή με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ και έχει αξιολογηθεί 
στο πλαίσιο της εκ των προτέρων 
εκτίμησης.

Or. en
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Τροπολογία 911
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προνομιακή αμοιβή επενδυτών που 
λειτουργούν βάσει της αρχής του επενδυτή 
σε οικονομία αγοράς, οι οποίοι χορηγούν 
πόρους για την υποστήριξη από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ προς το χρηματοδοτικό μέσο ή 
επενδύουν από κοινού σε επίπεδο των 
τελικών αποδεκτών·

β) την προνομιακή αμοιβή επενδυτών που 
λειτουργούν βάσει της αρχής του επενδυτή 
σε οικονομία αγοράς, οι οποίοι χορηγούν 
πόρους για την υποστήριξη από τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ προς το 
χρηματοδοτικό μέσο ή επενδύουν από 
κοινού σε επίπεδο των τελικών αποδεκτών·

Or. en

Τροπολογία 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προνομιακή αμοιβή επενδυτών που 
λειτουργούν βάσει της αρχής του επενδυτή 
σε οικονομία αγοράς, οι οποίοι χορηγούν 
πόρους για την υποστήριξη από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ προς το χρηματοδοτικό μέσο ή 
επενδύουν από κοινού σε επίπεδο των 
τελικών αποδεκτών·

β) την προνομιακή αμοιβή επενδυτών που 
λειτουργούν βάσει της αρχής του επενδυτή 
σε οικονομία αγοράς, οι οποίοι χορηγούν 
πόρους για την υποστήριξη από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ σε βάση συγχρηματοδότησης
προς το χρηματοδοτικό μέσο ή επενδύουν 
από κοινού σε επίπεδο των τελικών 
αποδεκτών·

Or. en

Τροπολογία 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόσθετες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους σκοπούς του προγράμματος ή 
προγραμμάτων.

γ) πρόσθετες επενδύσεις μέσω του ίδιου ή 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων, σύμφωνα 
με τους σκοπούς του προγράμματος, των 
προγραμμάτων, του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης ή των προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 38 - παράγραφος – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) σχέδια υποδομής

Or. de

Τροπολογία 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 38 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση 
και τα οποία πληρούν τους όρους του 
άρθρου 22 παράγραφος 1, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τους πόρους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
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ενδεχομένως, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, αποβλέποντας στη μέγιστη 
δυνατή αύξηση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως για έργα 
υποδομής για τη στήριξη επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρησιμοποίηση αδιάθετων πόρων μετά το 
κλείσιμο του προγράμματος

Χρησιμοποίηση αδιάθετων πόρων μετά το 
κλείσιμο του προγράμματος ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 



AM\903903EL.doc 77/176 PE491.054v01-00

EL

ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος. ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.
Σε αυτά συγκαταλέγονται και οι 
διοικητικές δαπάνες για τη 
στοχοθετημένη χρήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση για τις διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία 918
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών μετά το κλείσιμο του 
προγράμματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η περίοδος 10 ετών μετά το κλείσιμο που προτείνεται από την Επιτροπή για την αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών μέσων σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος είναι υπερβολικά μεγάλη 
και παρουσιάζει αβεβαιότητα δικαίου μακροπρόθεσμα τόσο για τις διαχειριστικές αρχές όσο 
και για τους δικαιούχους.

Τροπολογία 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος 
ή του προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10 
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.
Το ποσό που απομένει μετά την 
παρέλευση δέκα ετών από το κλείσιμο 
του προγράμματος μεταφέρεται στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 10
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 
κεφάλαια και τα έσοδα και άλλα κέρδη ή 
αποδόσεις που αποδίδονται στην 
υποστήριξη από τα Ταμεία του ΚΣΠ σε 
χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος για περίοδο τουλάχιστον 5
ετών μετά το κλείσιμο του προγράμματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με την προθεσμία διατήρησης των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται 
από πόρους, η προθεσμία πρέπει να προσαρμοστεί.

Τροπολογία 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσχερή 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα 
οποία πληρούν τους όρους του άρθρου 22 
παράγραφος 1, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τους πόρους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
ενδεχομένως, με την υποστήριξη της 



PE491.054v01-00 80/176 AM\903903EL.doc

EL

Επιτροπής, αποβλέποντας στη μέγιστη 
δυνατή αύξηση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως για έργα 
υποδομής για τη στήριξη επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 923
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει
τις πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα υπό μορφή 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης.

1. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
Επιτροπή ειδική έκθεση η οποία καλύπτει 
τις πράξεις που περιλαμβάνουν 
χρηματοδοτικά μέσα υπό μορφή 
παραρτήματος στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης, με σκοπό την πρόληψη της 
επικάλυψης εργασιών και του 
επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου.

Or. en

Τροπολογία 924
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή συνθέτει σε ετήσια βάση 
πληροφορίες εκθέσεων όσον αφορά τη 
χρήση και την αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτικών μέσων σε διάφορα 
Ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
θεματικούς στόχους και κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ταυτότητα του προγράμματος και 
του άξονα προτεραιότητας από τον οποίο 
παρέχεται η υποστήριξη των Ταμείων του 
ΚΣΠ·

α) την ταυτότητα του προγράμματος ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και του 
άξονα προτεραιότητας από τον οποίο 
παρέχεται η υποστήριξη των Ταμείων του 
ΚΣΠ·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δ) προσδιορισμό των δικαιούχων και 
του ποσού της δημόσιας 
χρηματοδότησης που τους χορηγήθηκε·

Or. en

Τροπολογία 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συνολικό ποσό της υποστήριξης ανά 
πρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας 
προς το χρηματοδοτικό μέσο, που 
περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες στην 
Επιτροπή δηλώσεις δαπανών·

δ) συνολικό ποσό της υποστήριξης ανά 
πρόγραμμα ή ανά πρόγραμμα για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και 
άξονα προτεραιότητας προς το 
χρηματοδοτικό μέσο, που περιλαμβάνεται 
στις υποβαλλόμενες στην Επιτροπή 
δηλώσεις δαπανών·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το συνολικό ποσό της υποστήριξης που 
έχει πληρωθεί ή αναληφθεί σε συμβάσεις 
εγγυήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο 
προς τους τελικούς αποδέκτες ανά 
πρόγραμμα και προτεραιότητα ή μέτρο που 
περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες στην 
Επιτροπή αιτήσεις πληρωμών·

ε) το συνολικό ποσό της υποστήριξης που 
έχει πληρωθεί ή αναληφθεί σε συμβάσεις 
εγγυήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο 
προς τους τελικούς αποδέκτες ανά 
πρόγραμμα ή ανά πρόγραμμα για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και 
προτεραιότητα ή μέτρο που 
περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες στην 
Επιτροπή αιτήσεις πληρωμών·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.
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Τροπολογία 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται από 
το χρηματοδοτικό μέσο και αξία των 
επενδύσεων και συμμετοχών·

ζ) όπου υπάρχει, πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα των επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται από το χρηματοδοτικό 
μέσο και αξία των επενδύσεων και 
συμμετοχών·

Or. en

Τροπολογία 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου 
στην επίτευξη των δεικτών του 
προγράμματος και του σχετικού άξονα 
προτεραιότητας.

η) συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου 
στην επίτευξη των δεικτών του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και του σχετικού άξονα 
προτεραιότητας.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η ειδική έκθεση δημοσιοποιείται στο 
σύνολό της.

Or. en

Τροπολογία 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της απόφασης για την 
υιοθέτηση ενός προγράμματος για ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, η 
ομάδα των κρατών μελών που 
υλοποίησαν το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης πρέπει 
να συστήσει, για κάθε άξονα 
προτεραιότητας του προγράμματος για το 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
μια ομάδα καθοδήγησης, η οποία είναι 
μια επιτροπή που θα παρακολουθεί την 
εφαρμογή του προγράμματος.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία. Υπάρχουν ήδη ομάδες καθοδήγησης για τις εγκεκριμένες μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές. Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εναρμονίσει τις λειτουργίες που 
επιτελούνται από τις ομάδες καθοδήγησης των εγκεκριμένων μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και τις λειτουργίες της επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Τροπολογία 933
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 41 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες λειτουργίας, ο κατάλογος των 
μελών, συμπεριλαμβανομένων των 
ονομάτων τους, η ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων της επιτροπής 
παρακολούθησης και τα εγκεκριμένα 
πρακτικά των συνεδριάσεων 
δημοσιοποιούνται·

Or. en

Τροπολογία 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 
από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε μέλος 
της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 
από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, ειδικότερα των 
εταίρων που συμμετέχουν στην εκπόνηση 
των εν λόγω προγραμμάτων. Κάθε μέλος 
της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων 
στην εν λόγω επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1



PE491.054v01-00 86/176 AM\903903EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 
από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε μέλος 
της επιτροπής παρακολούθησης έχει
δικαίωμα ψήφου.

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 
από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων. Η Επιτροπή 
θεσπίζει τους σχετικούς κανόνες για το
δικαίωμα ψήφου.

Or. es

Τροπολογία 936
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 
από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων. Κάθε μέλος 
της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.

Η επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται 
από αντιπροσώπους της διαχειριστικής 
αρχής, ενδιάμεσων φορέων και 
αντιπροσώπους των εταίρων. Οι εταίροι 
εκπροσωπούνται σε καθεμία από τις εν 
λόγω επιτροπές μέσω διαφανών
διαδικασιών που τηρούνται και είναι 
ανεξάρτητες από οποιαδήποτε αρχή 
διακυβέρνησης των κρατών μελών. Κάθε 
μέλος της επιτροπής παρακολούθησης έχει 
δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ομάδα καθοδήγησης, η οποία 
λειτουργεί ως επιτροπή παρακολούθησης 
της υλοποίησης του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες, 
σύμφωνα με το μοντέλο τριπλής έλικας, 
το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να 
λαμβάνεται ίσος αριθμός μελών από τον 
δημόσιο τομέα, τον ακαδημαϊκό τομέα 
και τον τομέα των επιχειρήσεων Κάθε 
μέλος της επιτροπής παρακολούθησης 
έχει δικαίωμα ψήφου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία. Το συνδυαστικό μοντέλο τριπλής έλικας, που δημιουργήθηκε με βάση τους 
εμπειρογνώμονες, είναι ικανό να δημιουργήσει μια λειτουργική ομάδα εμπειρογνωμόνων με 
συνεργειακή επίδραση συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα τριών διαφορετικών τομέων.

Τροπολογία 938
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 
τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné



PE491.054v01-00 88/176 AM\903903EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 
τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 
τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, 
εφόσον οι εν λόγω χώρες συμβάλλουν σε 
χρηματοδοτικό επίπεδο.

Or. es

Τροπολογία 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 
τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 
τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και 
μπορεί να περιλαμβάνει εκπροσώπους 
ΕΟΕΣ ή άλλων οργανισμών εδαφικής 
συνεργασίας που βρίσκονται στο έδαφος 
του προγράμματος.

Or. fr

Τροπολογία 941
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 
τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η επιτροπή παρακολούθησης ενός 
προγράμματος βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
περιλαμβάνει επίσης και αντιπροσώπους 
τρίτων χωρών που ενδεχομένως 
συμμετέχουν και συνεισφέρουν 
οικονομικά στο εν λόγω πρόγραμμα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λογικό είναι οι τρίτες χώρες να συμμετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης μόνο όταν 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στα προγράμματα.

Τροπολογία 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι εταίροι επιλέγουν και ορίζουν τα 
μέλη που τους αντιπροσωπεύουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο κατάλογος των μελών της 
επιτροπής παρακολούθησης 
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δημοσιεύεται.

Or. en

Τροπολογία 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η ΕΤΕπ συνεισφέρει στο 
πρόγραμμα, μπορεί να συμμετέχει στις 
εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης 
με συμβουλευτική ιδιότητα.

3. Εάν η ΕΤΕπ συνεισφέρει στο 
πρόγραμμα, ή σε ένα πρόγραμμα για 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες της 
επιτροπής παρακολούθησης με 
συμβουλευτική ιδιότητα.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος 
και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του. Ως προς αυτό, 
εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς και ειδικούς δείκτες του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών στους δείκτες αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των 

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος 
και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος, ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του. Ως προς αυτό, 
εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς δείκτες και τους ειδικούς δείκτες
του προγράμματος ή του προγράμματος 
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ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και 
των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

για ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών στους δείκτες αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και 
των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο
επιδόσεων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιτροπή παρακολούθησης 
συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος 
και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του. Ως προς αυτό, 
εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς και ειδικούς δείκτες του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών στους δείκτες αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και 
των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

1. Η επιτροπή παρακολούθησης
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ανά
έτος και εξετάζει την εφαρμογή του 
προγράμματος και την πρόοδο ως προς την 
επίτευξη των στόχων του, καθώς και την 
εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του 
παρόντος κανονισμού. Ως προς αυτό, 
εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς και ειδικούς δείκτες του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών στους δείκτες αποτελεσμάτων, 
και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και 
των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος.

2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος.

2. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει 
διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
επανεξέτασης των επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ζητείται η γνώμη της επιτροπής 
παρακολούθησης η οποία εκδίδει 
γνωμοδότηση για κάθε τροποποίηση του 
προγράμματος που προτείνει η 
διαχειριστική αρχή.

3. Ζητείται η γνώμη της επιτροπής 
παρακολούθησης η οποία εκδίδει 
γνωμοδότηση για κάθε τροποποίηση του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης που προτείνει η διαχειριστική 
αρχή.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 950
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εκδίδει συστάσεις στη διαχειριστική αρχή 
αναφορικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος και την αξιολόγησή της. 
Παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται 
ως αποτέλεσμα των συστάσεών της.

4. Η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εκδίδει συστάσεις στη διαχειριστική αρχή 
αναφορικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος και τους τρόπους μείωσης 
της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 
δικαιούχους. Παρακολουθεί τα μέτρα που 
λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των 
συστάσεών της και στη συνέχεια αξιολογεί 
εκ νέου εάν είναι κατάλληλα για τον 
σκοπό της διαχείρισης των έργων και των 
προγραμμάτων σύμφωνα με διεθνώς 
αναγνωρισμένα κριτήρια.

Or. en

Τροπολογία 951
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εκδίδει συστάσεις στη διαχειριστική αρχή 
αναφορικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος και την αξιολόγησή της. 
Παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται 
ως αποτέλεσμα των συστάσεών της.

4. Η επιτροπή παρακολούθησης δύναται να 
εκδίδει συστάσεις στη διαχειριστική αρχή 
αναφορικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και την αξιολόγησή της. 
Παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται 
ως αποτέλεσμα των συστάσεών της.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 952
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει 
την ετήσια έκθεση υλοποίησης των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 43 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει 
τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των 
προγραμμάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 44 και τις εκθέσεις προόδου που 
αναφέρονται στο άρθρο 46.

Or. en

Τροπολογία 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το 2016 έως και το 2022, το κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

Από το 2016 έως και το 2022, το κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε προγράμματα όπου η χρηματοδότηση 
από τα ταμεία δεν υπερβαίνει τα 75 εκατ. 



PE491.054v01-00 96/176 AM\903903EL.doc

EL

ευρώ, το κράτος μέλος μπορεί να μην 
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης και 
να υποβάλει εκθέσεις εκτέλεσης το 2017 
και το 2019. 

Or. de

Τροπολογία 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για πράξεις που έχουν επιλεγεί για 
υποστήριξη στο πλαίσιο ενός 
προγράμματος. Παραθέτουν επίσης τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση 
των εκ των προτέρων όρων και όλα τα 
ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν 
την επίδοση του προγράμματος και τα 
διαρθρωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροποποίησης είναι να διευκρινιστεί για ποιες πράξεις θα υποβάλλονται εκθέσεις. Ο 
όρος «επιλεγμένες πράξεις» δεν είναι αρκετά συγκεκριμένος.
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Τροπολογία 957
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων, την 
απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών και όλα τα ζητήματα που 
ενδεχομένως επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

Or. en

Τροπολογία 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος ή του προγράμματος 
για ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και τις προτεραιότητές του με 
αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, 
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τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος, και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες 
του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά 
προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και τα διαρθρωτικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
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τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Όλα τα 
προσωπικά δεδομένα πρέπει να 
αναλύονται ανά φύλο. Παραθέτουν επίσης 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση 
των εκ των προτέρων όρων και όλα τα 
ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν 
την επίδοση του προγράμματος, τα 
διαρθρωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, 
καθώς και τα μέτρα διοικητικής 
απλούστευσης.

Or. en

Τροπολογία 960
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως.

Or. en
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Τροπολογία 961
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων και 
όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση 
του προγράμματος και τις προτεραιότητές 
του με αναφορά στα δημοσιονομικά 
δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και 
ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε 
τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων, 
περιλαμβανομένων των μεταβολών στους 
δείκτες αποτελεσμάτων, και στα ορόσημα 
που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Τα 
κοινοποιούμενα δεδομένα αφορούν τις 
τιμές για δείκτες όσον αφορά τις πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί πλήρως καθώς και 
για επιλεγμένες πράξεις. Παραθέτουν 
επίσης τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων, της 
συνεργασίας οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, της διοικητικής απλοποίησης
και όλα τα ζητήματα που ενδεχομένως 
επηρεάζουν την επίδοση του 
προγράμματος και τα διαρθρωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και η 
αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία για την 
υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στις εκθέσεις 
αξιολόγησης θα επιτρέψει στην Επιτροπή να καθορίσει καλύτερα τις προσπάθειες που θα πρέπει 
να τεθούν σε εφαρμογή στο εσωτερικό του κράτους μέλους για καλύτερη αξιοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή.

Τροπολογία 962
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2017 παραθέτει και 
εκτιμά τα στοιχεία που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 και την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές 
των δεικτών αποτελεσμάτων, όταν 
προκύπτουν στοιχεία από τις 
αξιολογήσεις. Εκτιμά επίσης την 
υλοποίηση δράσεων λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 6, 7 
και 8 και αναφέρει τους χρηματοδοτικούς 
πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2017 παραθέτει και εκτιμά 
τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
2 και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές των 
δεικτών αποτελεσμάτων, όταν προκύπτουν 
στοιχεία από τις αξιολογήσεις. Εκτιμά 
επίσης την υλοποίηση δράσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 και 
αναφέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους 

3. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2017 παραθέτει και εκτιμά 
τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
2 και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές των 
δεικτών αποτελεσμάτων, όταν προκύπτουν 
στοιχεία από τις αξιολογήσεις. Εκτιμά 
επίσης την υλοποίηση δράσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 και 
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της κλιματικής αλλαγής. αναφέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους 
της κλιματικής αλλαγής.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 964
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2017 παραθέτει και εκτιμά 
τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
2 και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές των 
δεικτών αποτελεσμάτων, όταν προκύπτουν 
στοιχεία από τις αξιολογήσεις. Εκτιμά 
επίσης την υλοποίηση δράσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 και 
αναφέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους 
της κλιματικής αλλαγής.

3. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2017 παραθέτει και εκτιμά 
τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 
2 και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές των 
δεικτών αποτελεσμάτων, όταν προκύπτουν 
στοιχεία από τις αξιολογήσεις. Εκτιμά 
επίσης την υλοποίηση δράσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που 
ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 και 
αναφέρει τους χρηματοδοτικούς πόρους 
που χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους 
της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα που 
λήφθηκαν για την επίτευξη των στόχων 
μείωσης της φτώχειας.

Or. it

Τροπολογία 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης 
αξιολογεί τον ρόλο των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 για την 
υλοποίηση του προγράμματος και 
περιλαμβάνει έναν κατάλογο των 
συμμετεχόντων εταίρων, των 
αρμοδιοτήτων τους και των απόψεων 
που εξέφρασαν όσον αφορά την 
υλοποίηση του προγράμματος και την 
αρχή της εταιρικής σχέσης καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω 
απόψεις ελήφθησαν υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2019 και η τελική έκθεση 
υλοποίησης για τα Ταμεία του ΚΣΠ 
περιλαμβάνουν, εκτός από τα στοιχεία και 
την αξιολόγηση που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2 και 3, στοιχεία σχετικά με 
αξιολόγηση της προόδου προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος
και τη συμβολή του στην επίτευξη των 
στόχων της Ένωσης και την προώθηση 
μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης.

4. Η ετήσια έκθεση υλοποίησης που 
υποβάλλεται το 2019 παραθέτει και
εκτιμά τα στοιχεία που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 και την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων του προγράμματος ή 
του προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς 
των Ταμείων του ΚΣΠ στις μεταβολές 
των δεικτών αποτελεσμάτων, όταν 
προκύπτουν στοιχεία από τις 
αξιολογήσεις.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
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την καινοτομία.

Τροπολογία 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
επηρεάζουν την εφαρμογή του 
προγράμματος. Όταν υποβάλλονται 
παρόμοιες συστάσεις, η διαχειριστική αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή εντός τριών 
μηνών για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί.

7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
επηρεάζουν την εφαρμογή του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης. Όταν υποβάλλονται παρόμοιες 
συστάσεις, η διαχειριστική αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή εντός τριών 
μηνών για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 968
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
επηρεάζουν την εφαρμογή του 
προγράμματος. Όταν υποβάλλονται 
παρόμοιες συστάσεις, η διαχειριστική αρχή 
ενημερώνει την Επιτροπή εντός τριών 
μηνών για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν 

7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
επηρεάζουν την εφαρμογή του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. 
Όταν υποβάλλονται παρόμοιες συστάσεις, 
η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την 
Επιτροπή εντός τριών μηνών για τα 
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ληφθεί. διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Or. en

Τροπολογία 969
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
επηρεάζουν την εφαρμογή του 
προγράμματος. Όταν υποβάλλονται 
παρόμοιες συστάσεις, η διαχειριστική 
αρχή ενημερώνει την Επιτροπή εντός 
τριών μηνών για τα διορθωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

7. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις 
για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
επηρεάζουν την εφαρμογή του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 970
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Συνοπτική έκθεση του περιεχομένου 
της ετήσιας και των τελικών εκθέσεων 
υλοποίησης δημοσιοποιούνται για την 
ενημέρωση των πολιτών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Συνοπτική έκθεση του περιεχομένου 
της ετήσιας και των τελικών εκθέσεων
υλοποίησης δημοσιοποιούνται για την 
ενημέρωση των πολιτών.

8. Η ετήσια και οι τελικές εκθέσεις
υλοποίησης δημοσιοποιούνται στην 
ολότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 972
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 44 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Συνοπτική έκθεση του περιεχομένου της 
ετήσιας και των τελικών εκθέσεων 
υλοποίησης δημοσιοποιούνται για την 
ενημέρωση των πολιτών.

8. Συνοπτική έκθεση του περιεχομένου της 
ετήσιας και των τελικών εκθέσεων 
υλοποίησης, καθώς και οι ίδιες οι πλήρεις 
εκθέσεις δημοσιοποιούνται για την 
ενημέρωση των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από το 2016 μέχρι και το 2022 
οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και 
κάθε κράτους μέλους όπου εξετάζονται οι 
επιδόσεις κάθε προγράμματος, 
λαμβανομένης υπόψη της ετήσιας έκθεσης 
εφαρμογής και των παρατηρήσεων και 
συστάσεων της Επιτροπής, κατά 

1. Από το 2016 μέχρι και το 2022 
οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση
επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και 
κάθε κράτους μέλους όπου εξετάζονται οι 
επιδόσεις κάθε προγράμματος ή 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
λαμβανομένης υπόψη της ετήσιας έκθεσης 
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περίπτωση. εφαρμογής και των παρατηρήσεων και 
συστάσεων της Επιτροπής, κατά 
περίπτωση.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός 
προγράμματα. Το 2017 και 2019, η ετήσια 
συνεδρίαση επανεξέτασης θα καλύψει όλα 
τα προγράμματα του κράτους μέλους και 
θα λάβει επίσης υπόψη τις εκθέσεις 
προόδου που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη 
βάσει του άρθρου 46 εκείνα τα έτη.

2. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης 
μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός 
προγράμματα ή προγράμματα για ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. 
Το 2017 και 2019, η ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης θα καλύψει όλα τα 
προγράμματα και τα προγράμματα για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
του κράτους μέλους και θα λάβει επίσης 
υπόψη τις εκθέσεις προόδου που θα 
υποβάλουν τα κράτη μέλη βάσει του 
άρθρου 46 εκείνα τα έτη.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 975
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 
δύνανται να συμφωνήσουν να μην 
πραγματοποιήσουν ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης ενός προγράμματος 
ορισμένων ετών εκτός του 2017 και του 
2019.

3. Το κράτος μέλος και η Επιτροπή 
δύνανται να συμφωνήσουν να μην 
πραγματοποιήσουν ετήσια συνεδρίαση 
επανεξέτασης ενός προγράμματος ή 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
ορισμένων ετών εκτός του 2017 και του 
2019.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 45 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε προγράμματα όπου η 
χρηματοδότηση από τα ταμεία δεν 
υπερβαίνει τα 75 εκατ. ευρώ, κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 45 παράγραφος 
1 διοργανώνονται συνεδριάσεις ελέγχου 
το 2017 και το 2019. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
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Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Τροπολογία 977
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής και της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένου 
του Natura 2000, όπως ζητείται από τα 
εθνικά πλαίσια δράσης προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
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ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα μετρήσιμα 
ποιοτικά και ποσοτικά καθορισθέντα 
ορόσημα για κάθε πρόγραμμα στο πλαίσιο 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
δεικτών που αναφέρονται στις οριζόντιες 
αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8,
και τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τη μείωση 
της φτώχειας και των περιφερειακών 
ανισοτήτων και τα καθορισθέντα ορόσημα 
για κάθε πρόγραμμα στο πλαίσιο 
επιδόσεων και τους χρηματοδοτικούς 
πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για τους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 980
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

β) την πρόοδο προς την επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 



AM\903903EL.doc 111/176 PE491.054v01-00

EL

ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής·

ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα 
καθορισθέντα ορόσημα για κάθε 
πρόγραμμα στο πλαίσιο επιδόσεων και 
τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής και της μείωσης της 
φτώχειας·

Or. it

Τροπολογία 981
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν εφαρμόστηκαν, σύμφωνα με το 
καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, τα μέτρα 
που ελήφθησαν για την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων που δεν είχαν 
ικανοποιηθεί κατά τον χρόνο έγκρισης 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν εφαρμόστηκαν, σύμφωνα με το 
καθορισθέν χρονοδιάγραμμα, τα μέτρα 
που ελήφθησαν για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων που δεν είχαν ικανοποιηθεί 
κατά τον χρόνο έγκρισης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης·

γ) αν εφαρμόστηκαν ανάλογα τα μέτρα 
που ελήφθησαν για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων που δεν είχαν ικανοποιηθεί 
κατά τον χρόνο έγκρισης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης·

Or. en
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Τροπολογία 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 10 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εφαρμογή των μηχανισμών για τη 
διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων του ΚΣΠ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων και με 
την ΕΤΕπ·

δ) την εφαρμογή των μηχανισμών για τη 
διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων του ΚΣΠ και άλλων ενωσιακών,
ταμείων μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων και με 
την ΕΤΕπ·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 984
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 
κράτους μέλους και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 985
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 
κράτους μέλους και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

στ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 
κράτους μέλους και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ, συμπεριλαμβανομένης 
της σύστασης για αναβάθμιση της 
κατάρτισης όσον αφορά τη διαχείριση 
προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα με στόχο να βελτιωθούν 
οι διοικητικές ικανότητες·

Or. en

Τροπολογία 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 10 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 
κράτους μέλους και, ανάλογα με την 
περίπτωση, των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ·

στ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 
κράτους μέλους ή της ομάδας των 
κρατών μελών που ίδρυσε ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και, 
ανάλογα με την περίπτωση, των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.
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Τροπολογία 987
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις σχεδιασθείσες δράσεις και τους 
αντίστοιχους στόχους στα προγράμματα 
για τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 10 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις σχεδιασθείσες δράσεις και τους 
αντίστοιχους στόχους στα προγράμματα 
για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους·

ζ) τις σχεδιασθείσες δράσεις και τους 
αντίστοιχους στόχους στα προγράμματα ή 
στα προγράμματα για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης για τη 
μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για 
τους δικαιούχους·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 κατά την εφαρμογή της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης.

η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 κατά την εφαρμογή της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
των συμμετεχόντων εταίρων, των 
αρμοδιοτήτων τους και των απόψεών 
τους όσον αφορά την υλοποίηση του 
προγράμματος και την αρχή της 
εταιρικής σχέσης καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο οι εν λόγω απόψεις ελήφθησαν 
υπόψη·

Or. en

Τροπολογία 990
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 κατά την εφαρμογή της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης.

η) τον ρόλο των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 και μια αξιολόγηση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
της εν λόγω εταιρικής σχέσης κατά την 
εφαρμογή της σύμβασης εταιρικής σχέσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί πραγματικό και πλήρες νόημα στην αρχή της εταιρικής σχέσης, τα κράτη
μέλη όχι μόνο περιγράφουν λεπτομερώς τον ρόλο που αποδίδεται στους εταίρους αλλά 
αξιολογούν επίσης πόσο αποτελεσματικά εφαρμόστηκε η αρχή της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 991
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις επιδόσεις των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 στη διαχείριση 
έργων και προγραμμάτων κατά την 
εφαρμογή της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τους λόγους για τους φραγμούς στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων των 
Ταμείων του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή κρίνει, εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
έκθεσης προόδου ότι τα υποβληθέντα 
στοιχεία είναι ελλιπή ή ασαφή, δύναται να 
ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες 
από το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος 
παρέχει στην Επιτροπή τις ζητηθείσες 
πληροφορίες εντός τριών μηνών και, κατά 
περίπτωση, επιφέρει τις αντίστοιχες 
τροποποιήσεις στην έκθεση προόδου.

3. Όταν η Επιτροπή κρίνει, εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
έκθεσης προόδου ότι τα υποβληθέντα 
στοιχεία είναι ελλιπή ή ασαφή, δύναται να 
ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες 
από το κράτος μέλος ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχει υλοποιήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Το 
κράτος μέλος ή η ομάδα κρατών μελών 
που έχει υλοποιήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης παρέχει 
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στην Επιτροπή τις ζητηθείσες πληροφορίες 
εντός τριών μηνών και, κατά περίπτωση, 
επιφέρει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις 
στην έκθεση προόδου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή κρίνει, εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
έκθεσης προόδου ότι τα υποβληθέντα 
στοιχεία είναι ελλιπή ή ασαφή, δύναται να 
ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες 
από το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος 
παρέχει στην Επιτροπή τις ζητηθείσες 
πληροφορίες εντός τριών μηνών και, κατά 
περίπτωση, επιφέρει τις αντίστοιχες 
τροποποιήσεις στην έκθεση προόδου.

3. Όταν η Επιτροπή κρίνει, εντός ενός 
μηνός από την ημερομηνία υποβολής της 
έκθεσης προόδου ότι τα υποβληθέντα 
στοιχεία είναι ελλιπή ή ασαφή, δύναται να 
ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες 
από το κράτος μέλος. Το κράτος μέλος 
παρέχει στην Επιτροπή τις ζητηθείσες 
πληροφορίες εντός τριών μηνών και, κατά 
περίπτωση, επιφέρει τις αντίστοιχες 
τροποποιήσεις στην έκθεση προόδου.

Or. en

Τροπολογία 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το 2017 και το 2019, η Επιτροπή 
συντάσσει στρατηγική έκθεση που 

4. Το 2017 και το 2019, η Επιτροπή 
συντάσσει στρατηγική έκθεση που 
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συνοψίζει τις εκθέσεις προόδου των 
κρατών μελών, την οποία υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

συνοψίζει τις εκθέσεις προόδου των 
κρατών μελών ή της ομάδας κρατών 
μελών που έχει υλοποιήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, την 
οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 46 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

5. Το 2018 και το 2020, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεση προόδου 
της προς την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τμήμα που θα 
συνοψίζει τη στρατηγική έκθεση, ιδίως 
όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη 
των προτεραιοτήτων της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και των στόχων 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 997
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη33 καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων ή των προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
καθώς και για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και 
του αντικτύπου τους. Αξιολογείται ο 
αντίκτυπος των προγραμμάτων ή των 
προγραμμάτων για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
σύμφωνα με την αποστολή των 
αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε σχέση 
με τους στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη33 καθώς και σε 
σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά περίπτωση.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
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απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη33 καθώς και 
σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη33 καθώς και 
σε σχέση με τους στόχους για το κλίμα, 
τους δείκτες που αφορούν τις οριζόντιες 
αρχές, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕγχΠ) και την απασχόληση και τους 
ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις 
θέσεις εργασίας, κατά περίπτωση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
συμπληρωματικούς δείκτες, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών που 
αφορούν τον κοινωνικό ή περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τους στόχους της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη33 καθώς 
και σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (ΑΕγχΠ) και την ανεργία, κατά 
περίπτωση.

1. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καθώς και για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της 
απόδοσης και του αντικτύπου τους. 
Αξιολογείται ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με την αποστολή 
των αντίστοιχων Ταμείων του ΚΣΠ σε 
σχέση με τις περιφερειακές και τοπικές 
ανάγκες καθώς και σε σχέση με το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) ,την 
ανεργία και τη φτώχεια.

Or. en
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Τροπολογία 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 47 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέρα από τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, η 
επίδραση των προγραμμάτων μπορεί 
επίσης να αξιολογηθεί υπό το φως άλλων 
πτυχών που κρίνονται σημαντικές 
λαμβανομένων υπόψη των 
κοινωνικοοικονομικών και γεωγραφικών 
ιδιαιτεροτήτων μιας δεδομένης 
επικράτειας.

Or. fr

Τροπολογία 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες 
για την παραγωγή και συλλογή των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν τους κοινούς και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τους ειδικούς
δείκτες προγράμματος.

2. Τα κράτη μέλη ή η ομάδα των κρατών 
μελών που έχει υλοποιήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
χορηγούν τους απαραίτητους πόρους για 
τη διενέργεια των αξιολογήσεων και 
εξασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε 
λειτουργία οι διαδικασίες για την 
παραγωγή και συλλογή των δεδομένων 
που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που 
αφορούν τους κοινούς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, τους ειδικούς δείκτες του 
προγράμματος ή του προγράμματος για το 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1002
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες 
για την παραγωγή και συλλογή των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν τους κοινούς και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τους ειδικούς 
δείκτες προγράμματος.

2. Τα κράτη μέλη χορηγούν τους 
απαραίτητους πόρους για τη διενέργεια 
των αξιολογήσεων και εξασφαλίζουν ότι 
έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες 
για την παραγωγή και συλλογή των 
δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν τους κοινούς και, 
ανάλογα με την περίπτωση, τους ειδικούς 
δείκτες προγράμματος. Τόσο οι 
αξιολογήσεις όσο και η συλλογή 
δεδομένων είναι επιλέξιμες προς στήριξη 
στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής 
βοήθειας.

Or. en

Τροπολογία 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
προγράμματος. Η Επιτροπή παρέχει 
καθοδήγηση για τη διενέργεια των 

3. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
προγράμματος ή του προγράμματος για το 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. 
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αξιολογήσεων. .Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση για τη 
διενέργεια των αξιολογήσεων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1004
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
προγράμματος. Η Επιτροπή παρέχει 
καθοδήγηση για τη διενέργεια των 
αξιολογήσεων.

3. Οι αξιολογήσεις γίνονται από 
εμπειρογνώμονες λειτουργικά 
ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την υλοποίηση του 
προγράμματος. Στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων που διεξάγουν τις 
αξιολογήσεις συμμετέχουν εταίροι που 
εκπροσωπούνται μέσω διαφανών 
διαδικασιών που τηρούνται και είναι 
ανεξάρτητες από οποιαδήποτε αρχή 
διακυβέρνησης του κράτους μέλους. Η 
Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση για τη 
διενέργεια των αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 1005
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται διαγράφεται
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στην ολότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 1006
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται
στην ολότητά τους.

4. Η τελική έκθεση όλων των 
αξιολογήσεων δημοσιοποιείται στην 
ολότητά της.

Or. en

Τροπολογία 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν εκ των 
προτέρων αξιολογήσεις για τη βελτίωση 
της ποιότητας του σχεδιασμού κάθε 
προγράμματος.

1. Τα κράτη μέλη ή η ομάδα των κρατών 
μελών που έχει υλοποιήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
πραγματοποιούν εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας του σχεδιασμού κάθε 
προγράμματος.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.
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Τροπολογία 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτελούνται υπό την ευθύνη της αρχής που 
είναι αρμόδια για την εκπόνηση των 
προγραμμάτων. Υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ταυτόχρονα με το πρόγραμμα 
μαζί με συνοπτική παρουσίαση. Οι ειδικοί 
κανόνες των Ταμείων μπορούν να 
καθορίζουν όρια κάτω από τα οποία η εκ 
των προτέρων αξιολόγηση μπορεί να 
συνδυάζεται με την αξιολόγηση άλλου 
προγράμματος.

2. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτελούνται υπό την ευθύνη της αρχής που 
είναι αρμόδια για την εκπόνηση των 
προγραμμάτων ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης. Υποβάλλονται στην Επιτροπή 
ταυτόχρονα με το πρόγραμμα ή το 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης μαζί με 
συνοπτική παρουσίαση. Οι ειδικοί κανόνες 
των Ταμείων μπορούν να καθορίζουν όρια 
κάτω από τα οποία η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση μπορεί να συνδυάζεται με την 
αξιολόγηση άλλου προγράμματος ή 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1009
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτελούνται υπό την ευθύνη της αρχής που 
είναι αρμόδια για την εκπόνηση των 
προγραμμάτων. Υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ταυτόχρονα με το πρόγραμμα 
μαζί με συνοπτική παρουσίαση. Οι ειδικοί 

2. Οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις 
εκτελούνται υπό την ευθύνη της αρχής που 
είναι αρμόδια για την εκπόνηση των 
προγραμμάτων. Υποβάλλονται στην 
Επιτροπή ταυτόχρονα με το πρόγραμμα 
μαζί με συνοπτική παρουσίαση. Οι ειδικοί 
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κανόνες των Ταμείων μπορούν να 
καθορίζουν όρια κάτω από τα οποία η εκ 
των προτέρων αξιολόγηση μπορεί να 
συνδυάζεται με την αξιολόγηση άλλου 
προγράμματος.

κανόνες των Ταμείων μπορούν να 
καθορίζουν όρια κάτω από τα οποία οι εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις μπορεί να 
συνδυάζονται με μια συνεισφορά της ΕΕ 
κάτω των 150 εκατ. ευρώ έκαστη.

Or. en

Τροπολογία 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 
τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες·

α) τη συμβολή στους στόχους της 
Ένωσης από άποψη συνοχής και στην 
επίτευξη της στρατηγικής για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη σε σχέση με τους επιλεγέντες 
θεματικούς στόχους και τις 
προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές και περιφερειακές ανάγκες·

Or. fr

Τροπολογία 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 
τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες·

α) τη συμβολή στην επίτευξη της 
στρατηγικής για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε σχέση με 
τους επιλεγέντες θεματικούς στόχους, τις 
οριζόντιες αρχές που ορίζονται στα 
άρθρα 6, 7, 8 του παρόντος κανονισμού
και τις προτεραιότητες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 
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ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συμμόρφωση της διάθεσης των 
πόρων του προϋπολογισμού με τους 
στόχους του προγράμματος·

γ) τη συμμόρφωση της διάθεσης των 
πόρων του προϋπολογισμού με τους 
στόχους του προγράμματος·ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών 
στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων 
στόχων των προγραμμάτων με το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης και τις ανά χώρα συστάσεις 
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 
της Συνθήκης καθώς και με τις 
συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 148
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών 
στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων 
στόχων των προγραμμάτων με το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο και τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης·
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Or. fr

Τροπολογία 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών 
στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων 
στόχων των προγραμμάτων με το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης και τις ανά χώρα συστάσεις
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης καθώς και με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών 
στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων 
στόχων των προγραμμάτων και των 
οριζόντιων αρχών που ορίζονται στα 
άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού, του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, της σύμβασης εταιρικής σχέσης 
και των ανά χώρα συστάσεων δυνάμει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
καθώς και των συστάσεων του 
Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών 
στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων 
στόχων των προγραμμάτων με το κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης και τις ανά χώρα συστάσεις 
δυνάμει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης καθώς και με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

δ) τη συνέπεια των επιλεγέντων θεματικών 
στόχων, προτεραιοτήτων και αντίστοιχων 
στόχων των προγραμμάτων ή των 
προγραμμάτων για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης με το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο, τη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης και τις ανά χώρα 
συστάσεις δυνάμει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης καθώς και με 
τις συστάσεις του Συμβουλίου που 
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εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη συνάφεια και σαφήνεια των 
προτεινόμενων δεικτών του 
προγράμματος·

ε) τη συνάφεια και σαφήνεια των 
προτεινόμενων δεικτών των 
προγραμμάτων ή των προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1017
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων 
και της διοικητικής ικανότητας για τη 
διαχείριση του προγράμματος·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1018
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων 
και της διοικητικής ικανότητας για τη 
διαχείριση του προγράμματος·

θ) την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων 
και της διοικητικής ικανότητας για τη 
διαχείριση του προγράμματος με 
αξιολόγηση των ικανοτήτων τους όσον 
αφορά τη διαχείριση έργων και 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων 
και της διοικητικής ικανότητας για τη 
διαχείριση του προγράμματος·

θ) την επάρκεια των ανθρώπινων πόρων 
και της διοικητικής ικανότητας για τη 
διαχείριση του προγράμματος ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1020
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) την καταλληλότητα των διαδικασιών 
παρακολούθησης του προγράμματος και 
συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για 
τη διενέργεια των αξιολογήσεων·

ι) την καταλληλότητα των διαδικασιών 
παρακολούθησης του προγράμματος ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και 
συλλογής των αναγκαίων δεδομένων για 
τη διενέργεια των αξιολογήσεων·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων 
μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
πρόληψη των διακρίσεων·

ιβ) την καταλληλότητα των 
προγραμματιζόμενων μέτρων για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και την πρόληψη των 
διακρίσεων, όπου συμπεριλαμβάνονται 
και μέτρα για την άρση των εμποδίων για 
τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 1022
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

l) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων 
μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
πρόληψη των διακρίσεων·

l) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων 
μέτρων για την ουσιαστική και 
αποτελεσματική διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνεται η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Τροπολογία 1023
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) την επάρκεια των προγραμματιζόμενων 
μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και την 
πρόληψη των διακρίσεων·

ιβ) την επάρκεια τυχόν
προγραμματιζόμενων μέτρων για την 
προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και την πρόληψη των 
διακρίσεων, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 1024
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων 
μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης.

ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων 
μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης, όπου συμπεριλαμβάνονται 
ποσοτικοποιημένες καθαρές συνέπειες 
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στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) την επάρκεια των προγραμματισμένων 
μέτρων για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης.

ιγ) την καταλληλότητα των 
προγραμματισμένων μέτρων για την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και 
την πρόληψη πρόσθετου μελλοντικού 
εξωτερικού κόστους για την ευρωπαϊκή 
κοινωνία σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1026
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ – περίπτωση i) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, 
καθώς και μέτρα με στόχο την 
απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) την καταλληλότητα σχεδιαζόμενων 
ή ληφθέντων μέτρων για τη συμμετοχή 
των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 
5 στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1028
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εάν το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για 
τον σκοπό του σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα όσον αφορά τα κριτήρια 
αξιολόγησης της διαχείρισης έργων και 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις 
απαιτήσεις για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση που έχει ορισθεί 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, 
σχετικά με την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων στο περιβάλλον34.

4. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση που 
έχει ορισθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων στο 
περιβάλλον34 και περιλαμβάνει 
αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων των 
προγραμμάτων στην κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 48 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις 
απαιτήσεις για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση που έχει ορισθεί 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, 
σχετικά με την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων στο περιβάλλον34.

4. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση που 
έχει ορισθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων στο 
περιβάλλον34 , συμπεριλαμβανομένων των 
αξιολογήσεων του αντικτύπου των 
προγραμμάτων στη βιοποικιλότητα και 
την κλιματική αλλαγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα 
προγράμματα, όπως απαιτεί το άρθρο 8, οι εκ των προτέρων αξιολογήσεις των προτεινόμενων 
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προγραμμάτων πρέπει να αξιολογούν όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές πτυχές, ιδίως την 
κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ έως το 2020 και στους δύο τομείς και για την αποφυγή αντιπαραγωγικών 
προγραμμάτων.

Τροπολογία 1031
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή καταρτίζει
σχέδιο αξιολόγησης για κάθε πρόγραμμα 
και το υποβάλλει σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

1. Καταρτίζεται σχέδιο αξιολόγησης για 
κάθε πρόγραμμα, το οποίο υποβάλλεται 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, οι 
διαχειριστικές αρχές πραγματοποιούν 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αξιολογήσεων για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και 
του αντικτύπου για κάθε πρόγραμμα βάσει 
του σχεδίου αξιολόγησης. Τουλάχιστον μία 
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, μια αξιολόγηση εκτιμά 
τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ έχει συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων για κάθε άξονα 
προτεραιότητας. Όλες οι αξιολογήσεις 
εξετάζονται από την επιτροπή 
παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή.

3. Κατά την περίοδο προγραμματισμού, οι 
διαχειριστικές αρχές πραγματοποιούν 
αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αξιολογήσεων για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και 
του αντικτύπου για κάθε πρόγραμμα ή 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης βάσει 
του σχεδίου αξιολόγησης. Τουλάχιστον μία 
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, μια αξιολόγηση εκτιμά 
τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ έχει συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων για κάθε άξονα 
προτεραιότητας. Όλες οι αξιολογήσεις 
εξετάζονται από την επιτροπή 
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παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 49 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σύμφωνα με τα πορίσματα της 
αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, οι διαχειριστικές αρχές 
πραγματοποιούν τις απαιτούμενες 
αλλαγές και βελτιώσεις στους 
μηχανισμούς του προγράμματος και στις 
διαδικασίες υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με δική 
της πρωτοβουλία, αξιολογήσεις 
προγραμμάτων.

4. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί, με δική 
της πρωτοβουλία, αξιολογήσεις 
προγραμμάτων ή προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων του ΚΣΠ και της 
συμβολής τους στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τις ειδικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων του ΚΣΠ και της 
συμβολής τους στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και τις ειδικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2023.

Or. en

Τροπολογία 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
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διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων του ΚΣΠ και της 
συμβολής τους στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τις ειδικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.

διενεργούνται από την Επιτροπή, από τα 
κράτη μέλη ή από την ομάδα των κρατών 
μελών που έχουν ιδρύσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης σε στενή 
συνεργασία μεταξύ τους. Οι εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις εξετάζουν την 
αποτελεσματικότητα και απόδοση των 
Ταμείων του ΚΣΠ και της συμβολής τους 
στην υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τις 
ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις ολοκληρώνονται 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων του ΚΣΠ και της 
συμβολής τους στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, σύμφωνα με τις ειδικές
απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Οι εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2023.

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
διενεργούνται από την Επιτροπή ή από τα 
κράτη μέλη σε στενή συνεργασία μεταξύ 
τους. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και 
απόδοση των Ταμείων του ΚΣΠ και της 
συμβολής τους στην κάλυψη των 
περιφερειακών και τοπικών αναγκών, 
σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
περιλαμβάνουν αξιολόγηση πιθανών 
φραγμών στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων των Ταμείων του ΚΣΠ. 
Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
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ολοκληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2023.

Or. en

Τροπολογία 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ 
ονόματος της Επιτροπής, τα Ταμεία του 
ΚΣΠ μπορούν να χρηματοδοτούν τα μέτρα 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
αξιολόγησης, δημοσιονομικού ελέγχου και
ελέγχου, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ 
ονόματος της Επιτροπής, τα Ταμεία του 
ΚΣΠ μπορούν να χρηματοδοτούν τα μέτρα 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, 
διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, 
αξιολόγησης, δημοσιονομικού ελέγχου,
ελέγχου και τα καθεστώτα 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και 
την απασχόληση, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Ιανουαρίου 2012, η Ένωση 
και τα κράτη μέλη πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να διασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξη. Η Ένωση και τα 
κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν μια συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει 
έξυπνα τις επενδύσεις διατηρώντας τη δημοσιονομική εξυγίανση και τα διαρθρωτικά μέτρα για 
τη μελλοντική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τροπολογία 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, 
την υποστήριξη της δικτύωσης, την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, 
την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών· Για 
να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του 
ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες 
μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 
που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην 
εταιρική επικοινωνία των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους 
γενικούς στόχους του παρόντος 
κανονισμού·

στ) μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών, 
την υποστήριξη της δικτύωσης, την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, 
την ευαισθητοποίηση και προώθηση της 
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων με 
τρίτες χώρες. Για να εξασφαλιστεί 
επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην 
κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτές συνδέονται με τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 1040
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) σύσταση εθνικού και περιφερειακού 
συστήματος φιλικής επίλυσης διαφορών 
που προκύπτουν από διαφορετικές 
ερμηνείες κειμένων, διαφωνίες όσον 
αφορά τους ελέγχους και τους όρους 
πληρωμών, γενικά όλα τα μέτρα που 
προκύπτουν από διαφορές μεταξύ των 
δικαιούχων·

Or. en



PE491.054v01-00 142/176 AM\903903EL.doc

EL

Τροπολογία 1041
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι – περίπτωση i (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παροχή πληροφοριών καθώς επίσης 
αρχικής και συνεχούς κατάρτισης των 
εταίρων και των δικαιούχων/διευθυντών 
των έργων και των διαχειριστών των 
έργων που αναφέρονται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 1042
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) τη σύσταση και την παροχή 
κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης 
έργων και προγραμμάτων για την 
ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – σημείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) καθεστώτα χρηματοδότησης για την 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και 
της απασχόλησης, τα οποία υλοποιούνται 
στο πλαίσιο των ταμείων 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και 
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ισχύουν για ολόκληρη την περίοδο 
υλοποίησης των μακροπεριφερειακών 
έργων, εντός των προτεραιοτήτων των 
προγραμμάτων των ταμείων 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. Past experience 
shows that real growth and employment can only be achieved on specific content. In the case 
of macro-regional development funds, specific content means specific macro-regional 
projects implemented within the priorities of the macro-regional development funds.

Τροπολογία 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) παροχή βοήθειας σε θεματικές 
συντονιστικές οργανώσεις και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, οικονομικούς 
και κοινωνικούς εταίρους και δίκτυα και 
ενώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, 
αστικές και περιφερειακές αρχές, οι 
οποίες εργάζονται σε επίπεδο ΕΕ για την 
πολιτική συνοχής, με σκοπό την 
υποστήριξη της δικτύωσης με εθνικούς 
και περιφερειακούς εταίρους στην 
επιτροπή παρακολούθησης και την 
προώθηση διαρθρωμένου διαλόγου 
μεταξύ τους και με την Επιτροπή. 
Επιπλέον, η βοήθεια μπορεί να 
περιλαμβάνει την προώθηση της 
ανταλλαγής απόψεων και της 
συνεργασίας μεταξύ εταίρων που 
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εργάζονται επί ειδικών θεμάτων σε 
υφιστάμενα και νέα θεματικά δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) παροχή βοήθειας για την υποστήριξη 
της ανταλλαγής απόψεων και της 
συνεργασίας με υφιστάμενα και νέα 
θεματικά δίκτυα αποτελούμενα από 
ομάδες τοπικής δράσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1046
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
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ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους, των 
εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 5, ιδίως 
των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων, καθώς και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Οι ενέργειες αυτές 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών, ελέγχου,
δημοσιονομικού ελέγχου και καθεστώτων 
χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ για την 
υποστήριξη ενεργειών με σκοπό τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης των 
δικαιούχων, περιλαμβανομένων των 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων και μέτρων για την ενίσχυση 
της ικανότητας των αρχών των κρατών 
μελών ή της ομάδας των κρατών μελών 
που έχει υλοποιήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Οι ενέργειες αυτές 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους προγραμματισμού.
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Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους, των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού. Για τις περιφέρειες 
που επιστρέφουν εκ νέου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα μέτρα 
λαμβάνονται αμέσως από το κράτος 
μέλος, ούτως ώστε οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να μπορούν γρήγορα να 
είναι σε θέση να διαχειριστούν την 
πολυπλοκότητα των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων που συνδέονται με αυτόν τον 
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κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας
των αρχών του κράτους μέλους, των 
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5
και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και 
να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. 
Επιπλέον, η ανταλλαγή απόψεων και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
ομάδων τοπικής δράσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 30 προωθείται σε 
εθνικό επίπεδο. Οι ενέργειες αυτές 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 1050
Ramona Nicole Mănescu



PE491.054v01-00 148/176 AM\903903EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους, των 
εταίρων και των δικαιούχων να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Οι ενέργειες αυτές 
δύνανται να αφορούν προηγούμενες και 
επόμενες περιόδους προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 1051
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
προπαρασκευής, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, δικτύωσης, 
επίλυσης καταγγελιών και ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 

1. Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, 
τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν να 
χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες 
δημιουργίας ικανοτήτων, προπαρασκευής, 
διαχείρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, δικτύωσης, επίλυσης 
καταγγελιών και ελέγχου και 



AM\903903EL.doc 149/176 PE491.054v01-00

EL

μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

δημοσιονομικού ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα Ταμεία του 
ΚΣΠ για την υποστήριξη ενεργειών με 
σκοπό τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και 
μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 
των αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία του ΚΣΠ. Οι 
ενέργειες αυτές δύνανται να αφορούν 
προηγούμενες και επόμενες περιόδους 
προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 52 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
επαρκής τεχνική βοήθεια στα 
επιχειρησιακά του προγράμματα 
διατίθεται στους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
α), β) και γ) του παρόντος κανονισμού 
προκειμένου να διευκολύνει την ανάμιξη 
και τη συμμετοχή των εν λόγω εταίρων 
στην προετοιμασία και εφαρμογή των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης καθώς και 
στην προπαρασκευή, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1053
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που 
εκτελούνται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής 
μπορούν να χρηματοδοτούνται με ποσοστό 
100%.

2. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που 
εκτελούνται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής,
καθώς και τα μακροπεριφερειακά έργα 
που εκτελούνται ως κύρια έργα στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων των 
προγραμμάτων για τα ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, στο 
έδαφος τουλάχιστον τεσσάρων κρατών 
μελών της εγκεκριμένης 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής, σε 
συνδυασμό με το καθεστώς 
χρηματοδότησης που έχει εφαρμοστεί για 
την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και 
της απασχόλησης, μπορούν να 
χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100%.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Taking into account the amendments on the innovation part of the common strategic 
framework. In accordance with the European Council of 30 January 2012, the Union and the 
Member States should modernise their economies and enhance competitiveness in order to 
ensure sustainable growth. The Union and the Member States should apply a consistent and 
comprehensive approach that combines intelligent investment maintaining fiscal 
consolidation and structural measures for future growth and employment. This amendment 
concerns the strategic objectives of the Union, which should be attained through 
transnational macro-regional cooperation in the implementation of macro-regional projects 
with the applied grant scheme to support competitiveness and employment. Because this case 
involves a combination of various strategic objectives of the Union, it is necessary to be able 
to finance macro-regional projects implemented under the priorities of programmes for 
macro-regional development funds as major projects, on the territory of at least four Member 
States of the approved macro-regional strategy, together with the applied grant scheme to 
promote competitiveness and employment, at the rate of 100 %.

Τροπολογία 1054
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 53 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που 
εκτελούνται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής ή εξ ονόματος της Επιτροπής 
μπορούν να χρηματοδοτούνται με ποσοστό 
100%.

2 Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής ή του 
κράτους μέλους ή τα οποία εκτελούνται 
εξ ονόματος της Επιτροπής μπορούν να 
χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100%.

Or. en

Τροπολογία 1055
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Όπου απαιτείται δημόσια 
συγχρηματοδότηση, μπορεί επίσης να 
αντικατασταθεί από ιδιωτικά κεφάλαια.

Or. de

Τροπολογία 1056
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) με την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπήν 
ποσοστού για τον τύπο της εξεταζόμενης 
πράξης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας 
των καθαρών εσόδων της πράξης, 
λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, κατά 
περίπτωση, ζητήματα ίσης μεταχείρισης 
που συνδέονται με τη σχετική ευημερία 
του οικείου κράτους μέλους.

β) με τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας 
των καθαρών εσόδων της πράξης, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση του 
εξωτερικού κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού κόστους για όλους τους 
τρόπους μεταφοράς και την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» καθώς και ζητήματα 
ίσης μεταχείρισης που συνδέονται με τη 
σχετική ευημερία του οικείου κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 1058
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 54 - παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιλέξιμη δαπάνη της προς 
χρηματοδότηση πράξης δεν υπερβαίνει την 
τρέχουσα αξία του επενδυτικού κόστους 
της πράξης, χωρίς την τρέχουσα αξία των 
καθαρών εσόδων που καθορίζονται βάσει 
μίας από τις ανωτέρω μεθόδους.

Η επιλέξιμη δαπάνη της προς 
χρηματοδότηση πράξης δεν υπερβαίνει την 
τρέχουσα αξία του επενδυτικού κόστους 
της πράξης, χωρίς την τρέχουσα αξία των 
καθαρών εσόδων που καθορίζονται βάσει 
μίας από τις ανωτέρω μεθόδους, με 
εξαίρεση τις επενδύσεις στην υποδομή 
βιώσιμων μεταφορών χαμηλού επιπέδου 
εκπομπών άνθρακα στις οποίες η 
επιλέξιμη δαπάνη ισοδυναμεί με την 
τρέχουσα αξία του επενδυτικού κόστους 
των μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι τρόποι μεταφοράς υποχρεούνται να δημιουργούν διαρκώς έσοδα, ενώ για άλλους δεν 
ισχύει αυτή η υποχρέωση. Η εφαρμογή αυτού του κανόνα θα είχε ως αποτέλεσμα το ίδιο 
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ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης να συνεπάγεται συνολική διάθεση περισσότερων 
κοινοτικών πόρων για έργα που ήδη ενισχύονται πλήρως ή σχεδόν πλήρως από το Δημόσιο, 
ενώ έργα που παράγουν έσοδα λαμβάνουν συγκριτικά λιγότερους κοινοτικούς πόρους.

Τροπολογία 1059
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 σχετικά με τον καθορισμό 
του αναφερόμενου στο στοιχείο α) 
ανωτέρω κατ' αποκοπήν συντελεστή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 σχετικά με τον καθορισμό 
του αναφερόμενου στο στοιχείο α) 
ανωτέρω κατ' αποκοπήν συντελεστή.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 σχετικά με τον καθορισμό 
του αναφερόμενου στο στοιχείο α) 
ανωτέρω κατ' αποκοπήν συντελεστή και 
της αναφερόμενης στο στοιχείο β) 
ανωτέρω μεθόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υιοθέτηση της μεθοδολογίας αποτελεί μέτρο γενικού πεδίου εφαρμογής με σκοπό τη 
συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής νομοθετικής πράξης.
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Τροπολογία 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει τη μεθοδολογία 
βάσει του στοιχείου β) μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 143 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υιοθέτηση της μεθοδολογίας αποτελεί μέτρο γενικού πεδίου εφαρμογής με σκοπό τη 
συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 1062
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
μόνο σε πράξεις με συνολικό κόστος άνω 
του 1 000 000 ευρώ.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
μόνο σε πράξεις με συνολικό επιλέξιμο
κόστος άνω του 1 000 000 ευρώ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι απολύτως λογικό να αναλυθούν οι πράξεις που παράγουν έσοδα, κοινώς γνωστές ως 
«χρηματοδοτικά κενά», όταν οι επιλέξιμες επενδύσεις υπερβαίνουν το ποσό του 1 000 000 ευρώ 
και όχι όταν το συνολικό κόστος του έργου (επιλέξιμες και μη επιλέξιμες επενδύσεις) υπερβαίνει 
αυτό το ποσό. Στόχος της είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον 
δικαιούχο, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
καθαρών εσόδων σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όσες οικονομικές 
συναλλαγές εμφανίζονται μεταξύ 
οντοτήτων που ανήκουν σε ίδια 
περίμετρο ενοποίησης των λογαριασμών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών και 
Περιφερειακών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ)και 
σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στον υπολογισμό των εσόδων κρίνεται σκόπιμο να μην περιλαμβάνονται τα έσοδα που 
προέρχονται από συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ οντοτήτων που αποτελούν μέρος 
της ίδιας περιμέτρου ενοποίησης των λογαριασμών.

Τροπολογία 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 54 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Από τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
καθαρών εσόδων εξαιρούνται, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 και 2, όσες 
οικονομικές συναλλαγές εμφανίζονται 
μεταξύ οντοτήτων που ανήκουν σε ίδια 
περίμετρο ενοποίησης των λογαριασμών, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών και 
Περιφερειακών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ)και 
σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και 
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εθνική νομοθεσία.

Or. es

Τροπολογία 1065
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, εκτός 
εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, εκτός 
εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων. Οι κανόνες για την 
επιλεξιμότητα των δαπανών εγγυώνται 
ίση μεταχείριση μεταξύ των έργων ΣΔΙΤ 
και των έργων που υλοποιούνται βάσει 
δημόσιας σύμβασης διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, εκτός 
εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

(1) Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων ή των 
κανόνων που έχουν συμφωνηθεί από μια 
ομάδα κρατών μελών στα πλαίσια 
συμφωνίας για τη δημιουργία ενός 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
εκτός εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες 
στον παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1067
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, εκτός 
εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες στον 
παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

1. Η επιλεξιμότητα των δαπανών 
καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, με 
εξαίρεση των δαπανών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών έργων εδαφικής 
συνεργασίας και εκτός εάν θεσπίζονται 
ειδικοί κανόνες στον παρόντα κανονισμό ή 
τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να βρεθεί ένα κοινό καθεστώς, ώστε οι ιδιωτικές οντότητες των διαφόρων 
κρατών μελών να μην υφίστανται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού κατά την ανάπτυξη 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πράξεις δεν επιλέγονται για 
χρηματοδότηση από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
σε περίπτωση που έχουν περατωθεί 
φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να 
υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική 
αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει 

διαγράφεται
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του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις 
σχετικές πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πράξεις δεν επιλέγονται για 
χρηματοδότηση από τα Ταμεία του ΚΣΠ 
σε περίπτωση που έχουν περατωθεί 
φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να 
υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική 
αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει 
του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις 
σχετικές πληρωμές.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1070
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ορίζει το άρθρο 51 για την τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των κανόνων επιλεξιμότητας 
για την τεχνική βοήθεια.

Or. en
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Τροπολογία 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Μια πράξη μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
από ένα ή περισσότερα Ταμεία του ΚΣΠ 
και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης, υπό την όρο ότι η δαπάνη που 
περιλαμβάνεται σε αίτηση πληρωμής για 
επιστροφή από ένα Ταμείο του ΚΣΠ δεν 
λαμβάνει υποστήριξη από άλλο Ταμείο ή 
χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, ούτε 
χρηματοδοτείται από το ίδιο Ταμείο στο 
πλαίσιο άλλου προγράμματος.

8. Μια πράξη μπορεί να χρηματοδοτηθεί 
από ένα ή περισσότερα Ταμεία του ΚΣΠ 
και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης, υπό την όρο ότι η δαπάνη που 
περιλαμβάνεται σε αίτηση πληρωμής για 
επιστροφή από ένα Ταμείο του ΚΣΠ δεν 
λαμβάνει υποστήριξη από άλλο Ταμείο ή 
χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, ούτε 
χρηματοδοτείται από το ίδιο Ταμείο στο 
πλαίσιο άλλου προγράμματος ή 
προγράμματος για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1072
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 55 – παράγραφος 8 – στοιχείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ενίσχυση που παρέχεται μέσω μιας 
περιφέρειας πρέπει να επιστρέφεται στο 
σύνολό της σε περίπτωση 
μετεγκατάστασης του δικαιούχου σε άλλη 
περιφέρεια, κράτος μέλος ή εκτός της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 1073
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 55 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Όσον αφορά τις πράξεις που 
σχετίζονται με προγράμματα ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, η Επιτροπή 
καθιερώνει ένα ειδικό καθεστώς 
βοήθειας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των φορέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να βρεθεί ένα κοινό καθεστώς, ώστε οι ιδιωτικές οντότητες των διαφόρων 
κρατών μελών να μην υφίστανται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού κατά την ανάπτυξη 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία 1074
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατ’ αποκοπήν ποσών που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
συνεισφοράς·

γ) κατ’ αποκοπήν ποσών που δεν 
υπερβαίνουν τις 200 000 ευρώ δημόσιας 
συνεισφοράς ή ποσοστό 7-10% σε 
περίπτωση ομάδων έργων ή δράσεων 
δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 1075
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 57 - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατ’ αποκοπήν ποσών που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
συνεισφοράς·

γ) κατ’ αποκοπήν ποσών που δεν 
υπερβαίνουν τις 100 000 ευρώ δημόσιας 
συνεισφοράς από την Ένωση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο «δημόσιες συνεισφορές», 
αλλά πρόκειται για τους πόρους της ΕΕ.

Τροπολογία 1076
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 57 - παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατ’ αποκοπήν χρηματοδότησης που 
καθορίζεται με την εφαρμογή ενός 
ποσοστού σε μια προκαθορισμένη 
κατηγορία δαπανών.

δ) κατ’ αποκοπήν χρηματοδότησης που 
καθορίζεται με την εφαρμογή ενός 
ποσοστού σε μια προκαθορισμένη 
κατηγορία δαπανών. Αυτά τα κατ’ 
αποκοπήν ποσά περιλαμβάνουν και τις 
ωριαίες αποζημιώσεις.

Or. de

Τροπολογία 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 57 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Μεταξύ των επιχειρήσεων, μόνο 
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μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα είναι 
επιλέξιμες για επιχορηγήσεις.

Or. en

Τροπολογία 1078
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 30 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

Or. de

Τροπολογία 1079
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 25 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα κατ’ αποκοπήν ποσά για τις έμμεσες δαπάνες συμβάλλουν στη διοικητική απλοποίηση. Για 
να έχει αυτό τη μέγιστη δυνατή επίδραση, τα κατ’ αποκοπήν ποσά θα πρέπει να αυξάνονται 
ελαφρά ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες.

Τροπολογία 1080
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 25 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κατ’ αποκοπή ποσοστά πρέπει να αυξηθούν καθώς τόσο αυτά όσο και άλλες μορφές 
απλουστευμένου κόστους αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την απλούστευση 
και τον εξορθολογισμό του έργου της πολιτικής συνοχής επιτόπου, δηλαδή στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, όπως μικρές επιχειρήσεις και αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1081
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 

α) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 25 % των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών, όταν το 
ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, 
αντικειμενικής και επαληθεύσιμης 
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μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

μεθόδου υπολογισμού ή μιας μεθόδου που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο συστημάτων για 
επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από το κράτος μέλος για 
παρόμοιο τύπο πράξης και δικαιούχο·

Or. en

Τροπολογία 1082
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 58 - παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 15% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

β) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κατ’ αποκοπήν ποσά για τις έμμεσες δαπάνες συμβάλλουν στη διοικητική απλοποίηση. Για 
να έχει αυτό τη μέγιστη δυνατή επίδραση, τα κατ’ αποκοπήν ποσά θα πρέπει να αυξάνονται 
ελαφρά ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες.

Τροπολογία 1083
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 15% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

β) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κατ’ αποκοπή ποσοστά πρέπει να αυξηθούν καθώς τόσο αυτά όσο και άλλες μορφές 
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απλουστευμένου κόστους αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την απλούστευση 
και τον εξορθολογισμό του έργου της πολιτικής συνοχής επιτόπου, δηλαδή στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων, όπως μικρές επιχειρήσεις και αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1084
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 15% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

β) κατ’ αποκοπήν ποσό έως το 20% των 
επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 59 - παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εισφορές σε είδος υπό μορφή 
παροχής εργασιών, αγαθών, υπηρεσιών, 
γης και ακινήτων για τις οποίες δεν έχει 
πραγματοποιηθεί πληρωμή που να 
τεκμηριώνεται με τιμολόγια ή έγγραφα 
ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, μπορεί 
να συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη, υπό την 
προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι κανόνες 
επιλεξιμότητας των Ταμείων του ΚΣΠ και 
του προγράμματος και πληρούνται όλες οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Οι εισφορές σε είδος υπό μορφή 
παροχής εργασιών, αγαθών, υπηρεσιών, 
γης και ακινήτων για τις οποίες δεν έχει 
πραγματοποιηθεί πληρωμή που να 
τεκμηριώνεται με τιμολόγια ή έγγραφα 
ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, μπορεί 
να συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη, υπό την 
προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι κανόνες 
επιλεξιμότητας των Ταμείων του ΚΣΠ, του 
προγράμματος και του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και πληρούνται όλες οι 
κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
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την καινοτομία.

Τροπολογία 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το επιτρέπουν οι κανόνες 
επιλεξιμότητας του προγράμματος·

α) το επιτρέπουν οι κανόνες 
επιλεξιμότητας του προγράμματος ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1087
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 59 - παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αγορά μη οικοδομημένης και 
οικοδομημένης γης στο ποσό που 
υπερβαίνει το 10 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. 
Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, υψηλό ποσοστό μπορεί να 
επιτραπεί για πράξεις που αφορούν 
διατήρηση του περιβάλλοντος·

β) η αγορά οικοδομημένης γης στο ποσό 
που υπερβαίνει το 10 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. 
Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, υψηλό ποσοστό μπορεί να 
επιτραπεί για πράξεις που αφορούν 
διατήρηση του περιβάλλοντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να μπορούν οι ακαλλιέργητες εκτάσεις να κατατάσσονται 
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ως απεριόριστα επιλέξιμες. Δεν θα πρέπει συνεπώς να οριστεί ανώτατο όριο αναφορικά με τη 
συνολική δαπάνη της ενίσχυσης.

Τροπολογία 1088
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 59 - παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αγορά μη οικοδομημένης και 
οικοδομημένης γης στο ποσό που 
υπερβαίνει το 10 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. 
Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, υψηλό ποσοστό μπορεί να 
επιτραπεί για πράξεις που αφορούν 
διατήρηση του περιβάλλοντος·

β) η αγορά μη οικοδομημένης και 
οικοδομημένης γης στο ποσό που, σε 
συνάρτηση με την έκταση γης, υπερβαίνει 
το 10 % των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών για την οικεία πράξη. Σε 
εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, υψηλό ποσοστό μπορεί να 
επιτραπεί για πράξεις που αφορούν 
διατήρηση του περιβάλλοντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική διατύπωση μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή. Συγκεκριμενοποιεί την 
πρόθεση της Επιτροπής και την ήδη συνήθη πρακτική να αφορά αυτός ο κανόνας μόνο το 
οικόπεδο και όχι το ύψος της ενίσχυσης του κτιρίου που ενδέχεται να βρίσκεται σε αυτό.

Τροπολογία 1089
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 59 - παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η αγορά μη οικοδομημένης και 
οικοδομημένης γης στο ποσό που 
υπερβαίνει το 10 % των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. 
Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, υψηλό ποσοστό μπορεί να 
επιτραπεί για πράξεις που αφορούν 

β) η αγορά μη οικοδομημένης και 
οικοδομημένης γης στο ποσό για τη μη 
οικοδομημένη γη που υπερβαίνει το 10 % 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για 
την οικεία πράξη. Σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
υψηλό ποσοστό μπορεί να επιτραπεί για 
πράξεις που αφορούν διατήρηση του 
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διατήρηση του περιβάλλοντος· περιβάλλοντος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη διατύπωση αυτή πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί ότι ο περιορισμός στο 10 % των 
επιλέξιμων δαπανών αφορά αποκλειστικά την έκταση γης χωρίς τα κτίρια (αυτό διαπιστώνεται 
μέσω εκτίμησης της αξίας του ή παρόμοιας ανάλυσης).

Τροπολογία 1090
Herbert Dorfmann

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 εδάφιο 
πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά του 
ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 εδάφιο 
πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς 
και όταν αντιπροσωπεύουν για τους 
δικαιούχους των ενισχύσεων μια 
πραγματικά αποτελεσματική δαπάνη για 
την εκτέλεση της πράξεως ή του σχεδίου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ΦΠΑ για ορισμένους δικαιούχους διαφόρων προγραμματισμών είναι μια δαπάνη, όπως 
ακριβώς και οι δαπάνες επενδύσεων και τα έξοδα τεχνικής και γενικής φύσεως. Ιδίως για 
ορισμένους τύπους δικαιούχων που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να απαλλαγούν από την 
καταβολή του ΦΠΑ ούτε να τους επιστραφεί το ποσό του ΦΠΑ σε μεταγενέστερο στάδιο, οι 
δαπάνες αυτές αποτελούν έναν περιορισμό που οδηγεί στην απόρριψη πολλών πιθανών 
υποψηφίων που υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης.

Τροπολογία 1091
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 59 - παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 
εδάφιο πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά 
του ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα μόνο όταν 
δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Or. de

Τροπολογία 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 
εδάφιο πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά 
του ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler



PE491.054v01-00 170/176 AM\903903EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 
εδάφιο πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά 
του ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 
εδάφιο πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά 
του ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Or. en
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Τροπολογία 1095
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) φόρος προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα 
ποσά του ΦΠΑ είναι επιλέξιμα όταν δεν 
είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 
καταβάλλονται από δικαιούχο πλην του 
υποκείμενου στον φόρο όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 13 παράγραφος 1 
εδάφιο πρώτο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσοστά αυτά 
του ΦΠΑ δεν έχουν σχέση με την παροχή 
υποδομών.

γ) ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης 
αξίας.

Or. en

Τροπολογία 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, με την επιφύλαξη των 
παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 3, και των ειδικών 
κανόνων για κάθε Ταμείο, υλοποιούνται 
στην περιοχή η οποία καλύπτεται από το 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου 
χρηματοδοτούνται (στο εξής «περιοχή 
προγράμματος»).

1. Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από
τα Ταμεία του ΚΣΠ, με την επιφύλαξη των 
παρεκκλίσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 έως 3, και των ειδικών 
κανόνων για κάθε Ταμείο, υλοποιούνται 
στην περιοχή η οποία καλύπτεται από το 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου 
χρηματοδοτούνται (στο εξής «περιοχή 
προγράμματος ή «περιοχή προγράμματος 
για ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης»).

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 - άρθρο 60 - παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διαχειριστική αρχή δύναται να 
αποδεχθεί την εφαρμογή μιας πράξης 
εκτός της περιοχής του προγράμματος, 
αλλά στο εσωτερικό της Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι:

2. Η διαχειριστική αρχή δύναται να 
αποδεχθεί την εφαρμογή μιας πράξης 
εκτός της περιοχής του προγράμματος, ή 
στην περιοχή του προγράμματος για ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
αλλά στο εσωτερικό της Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η πράξη είναι προς όφελος της περιοχής 
του προγράμματος·

α) η πράξη είναι προς όφελος της περιοχής 
του προγράμματος ή της περιοχής του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 10 % της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 
προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 3% 
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος·

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος ή της περιοχής του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης δεν 
υπερβαίνει το 10 % της υποστήριξης από 
το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΤΘΑ σε επίπεδο προτεραιότητας, ή για 
το ΕΓΤΑΑ, το 3% της συνδρομής του 
Ταμείου σε επίπεδο προγράμματος·ή 
προγράμματος για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.

Τροπολογία 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
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του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 10 % της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 
προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 3% 
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος·

του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 10 % της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 
προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 5% 
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν υπερβαίνει το 10 % της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 
προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 3% 
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος·

β) το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει 
του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες 
υλοποιούνται εκτός της περιοχής του 
προγράμματος δεν είναι κάτω του 1% 
αλλά δεν υπερβαίνει το 10 % της 
υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο 
προτεραιότητας, ή για το ΕΓΤΑΑ, το 3% 
της συνδρομής του Ταμείου σε επίπεδο 
προγράμματος· Αυτά τα ποσά μπορούν να 
διατεθούν στις δράσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 87, παράγραφος 2 στοιχείο γ, 
εδάφιο v) και vi).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επενδύουν ένα μέρος του κονδυλίου τους εκτός της 
περιοχής του προγράμματός τους, για παράδειγμα, σε δράσεις διασυνοριακής, διεθνικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για 
τις θαλάσσιες λεκάνες για να εφαρμόσουν πραγματικά την αρχή της εδαφικής συνοχής.

Τροπολογία 1102
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η επιτροπή παρακολούθησης έχει 
εγκρίνει την πράξη ή τους τύπους των 
εξεταζόμενων πράξεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 60 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι υποχρεώσεις των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για το πρόγραμμα σε σχέση με 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον 
δημοσιονομικό έλεγχο της πράξης 
τηρούνται από τις αρχές που είναι 
υπεύθυνες για το πρόγραμμα στο πλαίσιο 
του οποίου χρηματοδοτείται η εν λόγω 
πράξη ή συνάπτουν συμφωνίες με τις 
αρχές της περιοχής στην οποία υλοποιείται 
η πράξη, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) και οι 
υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο 
της πράξης.

δ) οι υποχρεώσεις των αρχών που είναι 
υπεύθυνες για το πρόγραμμα ή για το 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης σε σχέση 
με τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον 
δημοσιονομικό έλεγχο της πράξης 
τηρούνται από τις αρχές που είναι 
υπεύθυνες για το πρόγραμμα ή για το 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτείται η εν 
λόγω πράξη ή συνάπτουν συμφωνίες με τις 
αρχές της περιοχής στην οποία υλοποιείται 
η πράξη, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι όροι που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) και οι 
υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και τον δημοσιονομικό έλεγχο 
της πράξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο μέρος του κοινού στρατηγικού πλαισίου που αφορά 
την καινοτομία.
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