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Τροπολογία 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση 
σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση 
επιστρέφεται η συνεισφορά των Ταμείων 
του ΚΣΠ, εάν εντός πέντε ετών από την 
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση, υπόκειται σε:

Για μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση 
σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση 
επιστρέφεται η συνεισφορά των Ταμείων 
του ΚΣΠ, εάν εντός 10 ετών από την 
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση, υπόκειται σε:

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση 
σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση 
επιστρέφεται η συνεισφορά των Ταμείων 
του ΚΣΠ, εάν εντός πέντε ετών από την 
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση, υπόκειται σε:

Για μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση 
σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση 
επιστρέφεται η συνεισφορά των Ταμείων 
του ΚΣΠ, εάν εντός δέκα ετών από την 
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση, υπόκειται σε:

Or. en
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Τροπολογία 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση 
σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση 
επιστρέφεται η συνεισφορά των Ταμείων 
του ΚΣΠ, εάν εντός πέντε ετών από την 
τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση, υπόκειται σε:

Για μια πράξη που περιλαμβάνει επένδυση 
σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, 
εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία 
έχει λήξει η διάρκεια οικονομικής ζωής 
της και έχει διαγραφεί από το 
αποθεματικό προς απόσβεση για 
λογιστικούς λόγους, σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανονισμούς, επιστρέφεται 
η συνεισφορά των Ταμείων του ΚΣΠ, εάν 
εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή 
στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, κατά περίπτωση, υπόκειται 
σε:

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένες φορές, η διάρκεια οικονομικής ζωής, κυρίως στις επενδύσεις σε εξοπλισμό Ε&Α, 
είναι μικρότερη από πέντε έτη ή από τη χρονική διάρκεια των πράξεων. Για τον λόγο αυτόν, 
θεωρούμε απαραίτητη την πρόβλεψη εξαίρεσης για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 1107
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει 
σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα· ή

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει 
σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα, 
εξαιρουμένης της περίπτωσης στην οποία 
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η εκμετάλλευση ή το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς υποδομών που
συγχρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία μεταβιβάζεται σε 
φορέα εκμετάλλευσης στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικής προσφοράς που συνάδει 
με το δίκαιο της ΕΕ· ή

Or. en

Τροπολογία 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την αξιολόγηση έργων αξίας 
άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για να κρίνει 
κατά πόσον το επίπεδο χρηματοδότησης 
αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική 
απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες 
τοποθεσίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να μεριμνήσει 
ώστε η κοινοτική χρηματοδότηση να μην 
υποστηρίζει μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ και πράξεις που χρηματοδοτούνται 

2. Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ και πράξεις που χρηματοδοτούνται 
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από τα άλλα Ταμεία του ΚΣΠ οι οποίες δεν 
συνιστούν επένδυση σε υποδομή ή 
παραγωγικές επενδύσεις επιστρέφουν τη 
συνεισφορά από το Ταμείο μόνο όταν 
υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης μιας 
επένδυσης βάσει των εφαρμοστέων 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και 
υπόκεινται σε εκχώρηση ή 
μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας εντός της περιόδου που 
ορίζεται στους εν λόγω κανόνες.

από τα άλλα Ταμεία του ΚΣΠ οι οποίες δεν 
συνιστούν επένδυση σε υποδομή ή 
παραγωγικές επενδύσεις επιστρέφουν τη 
συνεισφορά από το Ταμείο μόνο όταν 
υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης μιας 
επένδυσης βάσει των εφαρμοστέων 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και 
υπόκεινται σε εκχώρηση ή 
μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας εντός προθεσμίας δέκα 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται στις συνεισφορές σε ή από 
χρηματοδοτικά μέσα ή προς κάθε πράξη 
η οποία επιφέρει διακοπή μιας 
παραγωγικής δραστηριότητας εξαιτίας μη 
δόλιας πτώχευσης.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε πράξη η οποία επιφέρει 
διακοπή μιας παραγωγικής 
δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας 
πτώχευσης.

Or. en

Τροπολογία 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 61 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε πράξεις που συνίστανται 
στην αγορά κινητής περιουσίας η οποία 
έχει διαγραφεί από το αποθεματικό του 
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δικαιούχου μετά τη λήξη της οικονομικής 
της ζωής και έχει αποσβεστεί για 
λογιστικούς λόγους σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανονισμούς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τον προσδιορισμό της σταθερότητας των πράξεων, κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο 
επενδύσεων σε κινητή περιουσία (για παράδειγμα, επενδύσεις σε εξοπλισμό για Ε&Α), να 
λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού έχουν διάρκεια 
οικονομικής ζωής, η οποία συχνά είναι μικρότερη από τη χρονική διάρκεια των πράξεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 61. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι των 
διαρθρωτικών ταμείων οφείλουν να διατηρούν, τόσο στους ισολογισμούς τους όσο και στις 
φυσικές εγκαταστάσεις τους, τον εξοπλισμό που δεν είναι πλέον χρήσιμος, με την επακόλουθη 
οικονομική ζημία.

Τροπολογία 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες των κρατών μελών Αρμοδιότητες των κρατών μελών και των 
ομάδων κρατών μελών που έχουν 
δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις 
διαχείρισης, ελέγχου και δημοσιονομικού 
ελέγχου και αναλαμβάνουν τις 
συνακόλουθες ευθύνες που ορίζονται 
στους κανόνες της επιμερισμένης 
διαχείρισης που περιλαμβάνονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων. Σύμφωνα 
με την αρχή της επιμερισμένης 
διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα 
για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 
προγραμμάτων.

1. Τα κράτη μέλη, ή οι ομάδες κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, τηρούν 
τις υποχρεώσεις διαχείρισης, ελέγχου και 
δημοσιονομικού ελέγχου και 
αναλαμβάνουν τις συνακόλουθες ευθύνες 
που ορίζονται στους κανόνες της 
επιμερισμένης διαχείρισης που 
περιλαμβάνονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων. Σύμφωνα με την αρχή της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 
είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον 
έλεγχο των προγραμμάτων. Η ομάδα 
κρατών μελών που έχουν δημιουργήσει 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον 
έλεγχο του προγράμματος 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα για τη διαχείριση και τον 
έλεγχο των προγραμμάτων τους 
δημιουργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ειδικών κανόνων Ταμείου και ότι τα 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά.

2. Τα κράτη μέλη, ή οι ομάδες κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των 
προγραμμάτων τους δημιουργούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών 
κανόνων Ταμείου και ότι τα συστήματα 
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λειτουργούν αποτελεσματικά.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1115
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία για την 
ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων 
στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1116
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία για την 
ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία 

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία, με την ισότιμη 
εκπροσώπηση αμφότερων των μερών, 
της διαχειριστικής αρχής αφενός και του 
φορέα εκπροσώπησης του δικαιούχου 
αφετέρου, η οποία διασφαλίζει την 
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του ΚΣΠ. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων στην 
Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων και 
των προτεινόμενων λύσεων στην 
Επιτροπή, με στόχο την καθιέρωση 
δικτυακής πύλης για την ενημέρωση των 
διαχειριστικών αρχών, των δικαιούχων 
και των εταίρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
εφαρμόζουν διαδικασία για την 
ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ. Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα 
αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων στην 
Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

3. Τα κράτη μέλη, ή οι ομάδες κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασία για 
την ανεξάρτητη εξέταση και επίλυση 
καταγγελιών σχετικά με την επιλογή ή την 
εφαρμογή πράξεων 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ. Τα κράτη μέλη, ή οι ομάδες 
κρατών μελών που έχουν δημιουργήσει 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
αναφέρουν τα αποτελέσματα αυτών των 
εξετάσεων στην Επιτροπή, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 
τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σύμφωνα με όρους και 
προϋποθέσεις που θεσπίζει η Επιτροπή 
μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους, 
ή της ομάδας κρατών μελών που έχουν 
δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, και της 
Επιτροπής πραγματοποιούνται με τη χρήση 
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων που θεσπίζει η Επιτροπή 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζει η Επιτροπή με 
τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1119
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 
τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σύμφωνα με όρους και 

4. Όλες οι επίσημες ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με 
τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων που θεσπίζει η 
Επιτροπή σύμφωνα με όρους και 
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προϋποθέσεις που θεσπίζει η Επιτροπή 
μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.

προϋποθέσεις που θεσπίζει η Επιτροπή 
μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3.
Οσάκις είναι δυνατόν, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να διαχωρίζονται ανά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 1120
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός των φορέων και των συντελεστών που θα 
καθιστούσε ακόμη πιο πολύπλοκα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Παρότι υπάρχουν 
άλλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του εν λόγω ζητήματος, έχουμε την 
πεποίθηση ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης οφείλει να αποσαφηνίσει την άποψή της 
σχετικά με τη διαδικασία διαπίστευσης.



AM\903905EL.doc 13/187 PE491.056v01-00

EL

Τροπολογία 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με το [άρθρο 56 παράγραφος 
3] του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε 
φορέας που είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
διαπιστεύεται με επίσημη απόφαση μιας 
αρχής διαπίστευσης σε υπουργικό επίπεδο.

1. Σύμφωνα με το [άρθρο 56 παράγραφος 
3] του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε 
φορέας που είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ 
διαπιστεύεται με επίσημη απόφαση μιας 
αρχής διαπίστευσης σε υπουργικό επίπεδο, 
υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή ήταν 
σε θέση να αποκτήσει επαρκή 
εμπιστοσύνη στις διοικητικές δομές του 
οικείου κράτους μέλους κατά τις 
τελευταίες περιόδους χρηματοδότησης·

Or. de

Τροπολογία 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. σε περίπτωση που ανακύψουν 
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αμφιβολίες σχετικά με τη διοικητική 
ικανότητα ενός κράτους μέλους, τα 
καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής 
ανατίθενται στην Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 1125
Ivars Godmanis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρχή διαπίστευσης εποπτεύει τον 
διαπιστευμένο φορέα και ανακαλεί τη 
διαπίστευσή της με επίσημη απόφαση, εάν 
παύσουν να πληρούνται ένα ή περισσότερα 
από τα κριτήρια διαπίστευσης, εκτός εάν ο 
φορέας λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα εντός περιόδου συμμόρφωσης που 
ορίζει η αρχή διαπίστευσης, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του προβλήματος. Η αρχή 
διαπίστευσης κοινοποιεί στην Επιτροπή 
αμέσως την έναρξη δοκιμαστικής περιόδου 
για έναν διαπιστευμένο φορέα και την 
απόφαση ανάκλησης.

4. Η αρχή διαπίστευσης εποπτεύει τον 
διαπιστευμένο φορέα και ανακαλεί τη 
διαπίστευσή της με επίσημη απόφαση, εάν 
παύσουν να πληρούνται ένα ή περισσότερα 
από τα κριτήρια διαπίστευσης, εκτός εάν ο 
φορέας λάβει τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα εντός περιόδου συμμόρφωσης που 
ορίζει η αρχή διαπίστευσης, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του προβλήματος. Η αρχή 
διαπίστευσης κοινοποιεί στην Επιτροπή 
αμέσως την έναρξη δοκιμαστικής περιόδου 
για έναν διαπιστευμένο φορέα και την 
απόφαση ανάκλησης. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιλέξουν να μην θεσπίσουν 
ξεχωριστή αρχή διαπίστευσης, αλλά να 
εξασφαλίσουν τη διαδικασία 
διαπίστευσης στο πλαίσιο υφιστάμενου 
ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα.

Or. en

Τροπολογία 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 5



AM\903905EL.doc 15/187 PE491.056v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το κράτος μέλος δύναται να ορίσει έναν 
φορέα συντονισμού για να ασκεί 
καθήκοντα συνδέσμου και να παρέχει 
πληροφορίες στην Επιτροπή, να προωθεί 
την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης, να συντάσσει 
έκθεση σύνθεσης με επισκόπηση σε εθνικό 
επίπεδο όλων των διαχειριστικών 
δηλώσεων και ελεγκτικών γνωμοδοτήσεων 
και να συντονίζει την εφαρμογή των 
διορθωτικών μέτρων ως προς τις 
ανεπάρκειες κοινής φύσης.

5. Το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δύναται 
να ορίσει έναν φορέα συντονισμού για να 
ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και να 
παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, να 
προωθεί την εναρμονισμένη εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης, να συντάσσει 
έκθεση σύνθεσης με επισκόπηση σε εθνικό 
επίπεδο όλων των διαχειριστικών 
δηλώσεων και ελεγκτικών γνωμοδοτήσεων 
και να συντονίζει την εφαρμογή των 
διορθωτικών μέτρων ως προς τις 
ανεπάρκειες κοινής φύσης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 64 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει 
ετήσια έκθεση σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της συμβολής 
τους στην απλούστευση (άρθρο 4 
παράγραφος 10)· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η αρχή της αναλογικότητας 
(άρθρο 4 παράγραφος 5)·

Or. de
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Τροπολογία 1128
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών που καλύπτουν 
τη διαδικασία πιστοποίησης, την ετήσια 
δήλωση διαχείρισης, τις ετήσιες εκθέσεις
ελέγχου, την ετήσια γνωμοδότηση
δημοσιονομικού ελέγχου, την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης και τους ελέγχους που 
διενεργούνται από εθνικούς και 
ενωσιακούς φορείς, ότι τα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων και ότι τα εν λόγω 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, των ετήσιων 
εκθέσεων ελέγχου, της ετήσιας 
γνωμοδότησης δημοσιονομικού ελέγχου, 
της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης και των 
ελέγχων που διενεργούνται από εθνικούς 
και ενωσιακούς φορείς, ότι τα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων και ότι τα εν λόγω 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

Or. de

Τροπολογία 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών που καλύπτουν 
τη διαδικασία πιστοποίησης, την ετήσια 
δήλωση διαχείρισης, τις ετήσιες εκθέσεις 
ελέγχου, την ετήσια γνωμοδότηση 
δημοσιονομικού ελέγχου, την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης και τους ελέγχους που 
διενεργούνται από εθνικούς και 
ενωσιακούς φορείς, ότι τα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον 

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών που καλύπτουν 
τη διαδικασία πιστοποίησης, την ετήσια 
δήλωση διαχείρισης, τις ετήσιες εκθέσεις 
ελέγχου, την ετήσια γνωμοδότηση 
δημοσιονομικού ελέγχου, την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης και τους ελέγχους που 
διενεργούνται από εθνικούς και 
ενωσιακούς φορείς, ότι τα κράτη μέλη, ή 
οι ομάδες κρατών μελών που έχουν 
δημιουργήσει ταμείο 
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παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων και ότι τα εν λόγω 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, έχουν 
θεσπίσει συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων και ότι τα εν λόγω 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής των 
προγραμμάτων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων 
από τα κράτη μέλη δημοσιονομικών 
ελέγχων, υπάλληλοι της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής μπορούν να διενεργούν 
επιτόπιους δημοσιονομικούς ελέγχους ή 
επαληθεύσεις μετά από έγκαιρη
προειδοποίηση. Το πεδίο εφαρμογής 
αυτών των ελέγχων μπορεί να 
περιλαμβάνει ιδίως την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ενός 
μέρους τους και αξιολόγηση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης πράξεων ή 
προγραμμάτων. Σε αυτούς τους ελέγχους 
μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων 
από τα κράτη μέλη δημοσιονομικών 
ελέγχων, υπάλληλοι της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής μπορούν να διενεργούν 
επιτόπιους δημοσιονομικούς ελέγχους ή 
επαληθεύσεις μετά από προειδοποίηση 
τουλάχιστον δέκα εργάσιμων ημερών, 
εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Το 
πεδίο εφαρμογής αυτών των ελέγχων 
μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως την 
επαλήθευση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή ενός μέρους τους και 
αξιολόγηση της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης πράξεων ή προγραμμάτων. Σε 
αυτούς τους ελέγχους μπορούν να 
συμμετέχουν υπάλληλοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποκαθιστά την παγιωμένη πρακτική που εφαρμόζεται κατά την 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006).

Τροπολογία 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων 
από τα κράτη μέλη δημοσιονομικών 
ελέγχων, υπάλληλοι της Επιτροπής ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής μπορούν να διενεργούν 
επιτόπιους δημοσιονομικούς ελέγχους ή 
επαληθεύσεις μετά από έγκαιρη 
προειδοποίηση. Το πεδίο εφαρμογής 
αυτών των ελέγχων μπορεί να 
περιλαμβάνει ιδίως την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ενός 
μέρους τους και αξιολόγηση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης πράξεων ή 
προγραμμάτων. Σε αυτούς τους ελέγχους 
μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της 
Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων 
από τα κράτη μέλη, ή από ομάδες κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
δημοσιονομικών ελέγχων, υπάλληλοι της 
Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να 
διενεργούν επιτόπιους δημοσιονομικούς 
ελέγχους ή επαληθεύσεις μετά από έγκαιρη 
προειδοποίηση. Το πεδίο εφαρμογής 
αυτών των ελέγχων μπορεί να 
περιλαμβάνει ιδίως την επαλήθευση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος ή ενός 
μέρους τους και αξιολόγηση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης πράξεων ή 
προγραμμάτων. Σε αυτούς τους ελέγχους 
μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του
κράτους μέλους ή της ομάδας κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής, οι οποίοι 
είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι να 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τα έγγραφα 
και τα μεταδεδομένα, ανεξάρτητα από το 
μέσο αποθήκευσής τους, τα οποία αφορούν 
τις συγχρηματοδοτούμενες από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ δαπάνες ή τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν αντίγραφα αυτών των αρχείων, 
εγγράφων και δεδομένων στην Επιτροπή 
μετά από σχετικό αίτημα.

Οι υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής, οι οποίοι 
είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι να 
διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τα έγγραφα 
και τα μεταδεδομένα, ανεξάρτητα από το 
μέσο αποθήκευσής τους, τα οποία αφορούν 
τις συγχρηματοδοτούμενες από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ δαπάνες ή τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου. Τα κράτη μέλη ή 
οι ομάδες κρατών μελών που έχουν 
δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
παρέχουν αντίγραφα αυτών των αρχείων, 
εγγράφων και δεδομένων στην Επιτροπή 
μετά από σχετικό αίτημα.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσει την αποτελεσματική 

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος ή από ομάδα κρατών μελών 
που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
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λειτουργία των συστημάτων του 
διαχείρισης και ελέγχου ή την ορθότητα 
των δαπανών σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων.

μακροπεριφερειακής ανάπτυξης να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την 
αποτελεσματική λειτουργία των 
συστημάτων του διαχείρισης και ελέγχου ή 
την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος να εξετάσει καταγγελία που 
υποβάλλεται στην Επιτροπή σχετικά με 
την επιλογή ή την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ πράξεων ή τη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα 
κράτος μέλος ή από ομάδα κρατών μελών 
που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης να 
εξετάσει καταγγελία που υποβάλλεται 
στην Επιτροπή σχετικά με την επιλογή ή 
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
από τα Ταμεία του ΚΣΠ πράξεων ή τη 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1135
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 65 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι δημοσιονομικοί και λοιποί έλεγχοι 
διενεργούνται σύμφωνα με την αρχή 
«μόνο μία φορά» της πρωτοβουλίας 
«Small Business Act» και πρέπει να είναι 
ανάλογοι προς το ποσό της κρατικής 
ενίσχυσης που χορηγείται σε μια πράξη 
και του βαθμού κινδύνου που 
παρουσιάζει. Ο προσδιορισμός των 
κανόνων εφαρμογής εναπόκειται στην 
επιτροπή συντονισμού των ταμείων του 
άρθρου 143.

Or. en

Τροπολογία 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 66 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για κάθε 
πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες 
δόσεις για κάθε Ταμείο κατά την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Η απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση ενός 
προγράμματος συνιστά την απόφαση 
χρηματοδότησης κατά την έννοια του 
άρθρου 75 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις 
κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, 
νομική ανάληψη υποχρέωσης κατά την 
έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για κάθε 
πρόγραμμα ή για κάθε πρόγραμμα 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις για 
κάθε Ταμείο κατά την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός προγράμματος ή ενός 
προγράμματος μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης συνιστά την απόφαση 
χρηματοδότησης κατά την έννοια του 
άρθρου 75 παράγραφος 2 του 
δημοσιονομικού κανονισμού και, μόλις 
κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος ή 
στην οικεία ομάδα κρατών μελών που 
έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, νομική 
ανάληψη υποχρέωσης κατά την έννοια του 
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δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1137
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού έπονται της απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της 
τροποποίησης του προγράμματος.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού έπονται της απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της 
τροποποίησης του προγράμματος.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1139
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού έπονται της απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της 
τροποποίησης του προγράμματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 66 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού έπονται της απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της 
τροποποίησης του προγράμματος.

Όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού έπονται της απόφασης 
της Επιτροπής για την έγκριση της 
τροποποίησης του προγράμματος ή του 
προγράμματος μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1141
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 66 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις των κεφαλαίων Ι και ΙΙ δεν 
παρακωλύουν καθ’ ουδένα τρόπο την 
πλήρη καταβολή, κατά την προβλεπόμενη 
ημερομηνία, των οφειλομένων ποσών 
προς τον δικαιούχο ούτε παραβλάπτουν 
τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά 
του συμφέροντα στο πλαίσιο της 
επιτυχούς περάτωσης του έργου.

Or. en

Τροπολογία 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληρωμές έχουν τη μορφή 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμής του ετήσιου 
υπολοίπου, κατά περίπτωση, και του
τελικού υπολοίπου.

2. Οι πληρωμές έχουν τη μορφή 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων
πληρωμών και πληρωμής του τελικού 
υπολοίπου.

Or. fr

Τροπολογία 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 67 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληρωμές έχουν τη μορφή 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμής του ετήσιου 
υπολοίπου, κατά περίπτωση, και του
τελικού υπολοίπου.

2. Οι πληρωμές έχουν τη μορφή 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και πληρωμής του τελικού 
υπολοίπου.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι η ετήσια διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών ενδέχεται να αυξήσει 
τη διοικητική επιβάρυνση για τις διαχειριστικές αρχές.

Τροπολογία 1144
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 67 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Απαγορεύεται να ζητείται από τους 
δικαιούχους να προκαταβάλουν μέρος 
των δημόσιων πόρων: τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να καταβάλλουν εγκαίρως 
τη χρηματοδότηση της πράξης και τις 
ενδιάμεσες πληρωμές πριν από την 
έναρξη του αρχικού σταδίου και των 
επακόλουθων σταδίων αντιστοίχως, 
ούτως ώστε να αποφεύγεται τυχόν μη 
εγγυημένη διακοπή της πράξης·

Or. en

Τροπολογία 1145
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 67 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. καθυστερήσεις πληρωμών προς τους 
δικαιούχους λόγω μη τήρησης των 
προθεσμιών που ορίζονται στα νομικά 
έγγραφα ή καθυστερήσεις στην εξέταση 
υποθέσεων υπόκεινται στην καταβολή 
τόκου υπερημερίας δυνάμει του δικαίου 
της ΕΕ σχετικά με τους όρους πληρωμής·
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Or. en

Τροπολογία 1146
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 67 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. αναγνωρισμένοι δικαιούχοι, οι 
ενδιάμεσες οργανώσεις εκπροσώπησης 
που δύνανται να παράσχουν μη 
τραπεζικές εγγυήσεις ή φορείς που έχουν 
ήδη αναλάβει δράσεις μέσω δημόσιας 
χρηματοδότησης δεν υποχρεούνται να 
παράσχουν τραπεζικές εγγυήσεις. Εν 
πάση περιπτώσει, οι διαχειριστικές αρχές 
οφείλουν να μειώσουν τη χρήση 
τραπεζικών εγγυήσεων και να προτιμούν 
άλλες μορφές εγγυήσεων. Αρμόδιες για 
την εξέταση καταγγελιών εν προκειμένω 
είναι οι δομές επίλυσης διαφορών που 
αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 
3.

Or. en

Τροπολογία 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ποσά που ορίζονται στα προγράμματα 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, οι 
προβλέψεις δαπανών, οι δηλώσεις 
δαπανών, οι αιτήσεις πληρωμής, οι ετήσιοι 
λογαριασμοί και οι δαπάνες που 
αναφέρονται στις ετήσιες και τελικές 
εκθέσεις υλοποίησης εκφράζονται σε 
ευρώ.

Τα ποσά που ορίζονται στα προγράμματα 
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, ή στα 
προγράμματα μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης που υποβάλλουν ομάδες 
κρατών μελών που έχουν δημιουργήσει 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
οι προβλέψεις δαπανών, οι δηλώσεις 
δαπανών, οι αιτήσεις πληρωμής, οι ετήσιοι 
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λογαριασμοί και οι δαπάνες που 
αναφέρονται στις ετήσιες και τελικές 
εκθέσεις υλοποίησης εκφράζονται σε 
ευρώ.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 71 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71α
Γενική αρχή για τη χρήση 

προχρηματοδότησης
Η προχρηματοδότηση χρησιμοποιείται 
μόνο για πληρωμές στους δικαιούχους 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 
Διατίθεται άμεσα στον αρμόδιο φορέα για 
αυτόν τον σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 72 παράγραφος 2 της πρότασης ΚΚΔ φαίνεται να προβλέπει την ανωτέρω γενική 
αρχή μόνο στην περίπτωση της αρχικής προχρηματοδότησης. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει 
να την καταστήσει γενικό κανόνα, ο οποίος θα είναι κοινός για όλα τα Ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ σε όλες τις περιπτώσεις προχρηματοδότησης.

Τροπολογία 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 72 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την έκδοση από την Επιτροπή της 
απόφασης έγκρισης του προγράμματος, η 
Επιτροπή καταβάλλει ένα αρχικό ποσό 
προχρηματοδότησης για το σύνολο της 
περιόδου προγραμματισμού. Το ποσό της 
αρχικής προχρηματοδότησης 
καταβάλλεται σε δόσεις, ανάλογα με τις 
δημοσιονομικές ανάγκες. Οι δόσεις 
καθορίζονται στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων.

1. Μετά την έκδοση από την Επιτροπή της 
απόφασης έγκρισης του προγράμματος, ή 
του προγράμματος μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, η Επιτροπή καταβάλλει ένα 
αρχικό ποσό προχρηματοδότησης για το 
σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. 
Το ποσό της αρχικής προχρηματοδότησης 
καταβάλλεται σε δόσεις, ανάλογα με τις 
δημοσιονομικές ανάγκες. Οι δόσεις 
καθορίζονται στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προχρηματοδότηση χρησιμοποιείται 
μόνο για πληρωμές στους δικαιούχους 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 
Διατίθεται άμεσα στον αρμόδιο φορέα για 
αυτόν τον σκοπό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 72 παράγραφος 2 της πρότασης ΚΚΔ φαίνεται να προβλέπει την ανωτέρω γενική 
αρχή μόνο στην περίπτωση της αρχικής προχρηματοδότησης. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει 
να την καταστήσει γενικό κανόνα, ο οποίος θα είναι κοινός για όλα τα Ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ σε όλες τις περιπτώσεις προχρηματοδότησης.
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Τροπολογία 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 72 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προχρηματοδότηση χρησιμοποιείται 
μόνο για πληρωμές στους δικαιούχους 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 
Διατίθεται άμεσα στον αρμόδιο φορέα για 
αυτόν τον σκοπό.

2. Η προχρηματοδότηση χρησιμοποιείται 
μόνο για πληρωμές στους δικαιούχους 
κατά την εφαρμογή του προγράμματος ή 
του προγράμματος μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης. Διατίθεται άμεσα στον 
αρμόδιο φορέα για αυτόν τον σκοπό.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1152
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 72 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δικαιούχοι δύνανται να επιλέξουν 
την ανάληψη της πράξης που συνδέεται 
με την εφαρμογή του προγράμματος μόνο 
μετά τη λήψη της προχρηματοδότησης ή 
την ανάληψη τυχόν άλλης υποχρέωσης 
της διαχειριστικής αρχής που επιβάλλει 
υποχρεωτική προθεσμία πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 1153
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσό που καταβάλλεται ως αρχική 
προχρηματοδότηση διαγράφεται εξ 
ολοκλήρου από τους λογαριασμούς της 
Επιτροπής κατά το κλείσιμο του 
προγράμματος.

Το ποσό που καταβάλλεται ως αρχική 
προχρηματοδότηση διαγράφεται εξ 
ολοκλήρου από τους λογαριασμούς της 
Επιτροπής κατά το κλείσιμο του 
προγράμματος ή του προγράμματος 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1154
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, εάν:

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο έξι μηνών, εάν:

Or. en

Τροπολογία 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
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του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, εάν:

του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο έξι μηνών, εάν:

Or. en

Τροπολογία 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο εννέα μηνών, εάν:

1. Ο κύριος διατάκτης, κατά την έννοια 
του δημοσιονομικού κανονισμού, μπορεί 
να διακόπτει την προθεσμία πληρωμής για 
μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για 
ανώτατη περίοδο έξι μηνών, εάν:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διακοπή της προθεσμίας πληρωμής για μια αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής για περίοδο 9 
μηνών θεωρείται υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τροπολογία 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κύριος διατάκτης μπορεί να 
περιορίσει τη διακοπή στο μέρος της 
δαπάνης που καλύπτεται από την αίτηση 
πληρωμής την οποία αφορούν τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο 
κύριος διατάκτης ενημερώνει το κράτος 
μέλος και τη διαχειριστική αρχή άμεσα για 
τον λόγο της διακοπής και ζητά από αυτά 

2. Ο κύριος διατάκτης μπορεί να 
περιορίσει τη διακοπή στο μέρος της 
δαπάνης που καλύπτεται από την αίτηση 
πληρωμής την οποία αφορούν τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο 
κύριος διατάκτης ενημερώνει το κράτος 
μέλος, ή την ομάδα κρατών μελών που 
έχουν δημιουργήσει ταμείο 
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να διορθώσουν την κατάσταση. Ο κύριος 
διατάκτης τερματίζει τη διακοπή της 
προθεσμίας πληρωμής μόλις ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα.

μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, και τη 
διαχειριστική αρχή άμεσα για τον λόγο της 
διακοπής και ζητά από αυτά να 
διορθώσουν την κατάσταση. Ο κύριος 
διατάκτης τερματίζει τη διακοπή της 
προθεσμίας πληρωμής μόλις ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1158
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους 
μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Έως την 30ή Ιουνίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, το κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

Or. de

Τροπολογία 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους 
μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 

1. Έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους 
μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το 
κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών μελών 
που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
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σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
υποβάλλει στην Επιτροπή τα ακόλουθα 
έγγραφα και τις πληροφορίες, σύμφωνα με 
το [άρθρο 56] του δημοσιονομικού 
κανονισμού:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1160
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους 
μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Έως την 1η Μαρτίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, το κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της προθεσμίας σύμφωνα με την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2011 επί των «δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης» (2010/0395 (COD)).

Τροπολογία 1161
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους 
μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Έως την 30ή Ιουνίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, το κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

Or. de

Τροπολογία 1162
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους 
μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το 
κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

1. Έως την 30ή Ιουνίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, το κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα 
ακόλουθα έγγραφα και τις πληροφορίες, 
σύμφωνα με το [άρθρο 56] του 
δημοσιονομικού κανονισμού:

Or. de

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η παράταση των προθεσμιών για την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών. Η 
υποβολή των ετήσιων πιστοποιημένων λογαριασμών έως την 1η Φεβρουαρίου του έτους μετά 
τη λήξη του οικονομικού έτους αποτελεί σημαντική διοικητική επιβάρυνση και τεράστια πίεση 
χρόνου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως για τις εκτελεστικές τοπικές κυβερνήσεις.

Τροπολογία 1163
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους πιστοποιημένους ετήσιους διαγράφεται
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λογαριασμούς των διαπιστευμένων 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 64 αρμόδιων 
φορέων·

Or. de

Τροπολογία 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τους πιστοποιημένους ετήσιους 
λογαριασμούς των διαπιστευμένων 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 64 αρμόδιων 
φορέων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1165
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) γνωμοδότηση ελέγχου από τον 
ορισθέντα ανεξάρτητο φορέα ελέγχου επί 
της διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας 
που καλύπτει την πληρότητα, την 
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων 
λογαριασμών, την ορθή λειτουργία των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς 
και τη νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων, συνοδευόμενη από 
έκθεση ελέγχου που παραθέτει τα 
πορίσματα των διενεργηθέντων ελέγχων 
σε σχέση με την καλυπτόμενη από τη 
γνωμοδότηση λογιστική χρήση.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, το 
κράτος μέλος παρέχει συμπληρωματικά 
στοιχεία στην Επιτροπή. Εάν ένα κράτος 
μέλος δεν υποβάλει τις ζητηθείσες 
πληροφορίες εντός της προθεσμίας που 
ορίζει η Επιτροπή για την υποβολή τους, η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση για 
τους λογαριασμούς βάσει των στοιχείων 
που έχει στην κατοχή της.

2. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, το 
κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών μελών 
που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, παρέχει 
συμπληρωματικά στοιχεία στην Επιτροπή. 
Εάν ένα κράτος μέλος, ή ομάδα κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεν 
υποβάλει τις ζητηθείσες πληροφορίες 
εντός της προθεσμίας που ορίζει η 
Επιτροπή για την υποβολή τους, η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση για 
τους λογαριασμούς βάσει των στοιχείων 
που έχει στην κατοχή της.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 75 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως [15 Φεβρουαρίου] του έτους μετά 
τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το κράτος 
μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική 
έκθεση σύμφωνα με το [άρθρο 56 
παράγραφος 5] τελευταίο εδάφιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Έως [15 Φεβρουαρίου] του έτους μετά 
τη λήξη της λογιστικής χρήσης, το κράτος 
μέλος, ή η ομάδα κρατών μελών που 
έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
υποβάλλει στην Επιτροπή συνοπτική 
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έκθεση σύμφωνα με το [άρθρο 56 
παράγραφος 5] τελευταίο εδάφιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76 διαγράφεται
Εκκαθάριση λογαριασμών
1. Έως τις 30 Απριλίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή, 
με βάση τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, αποφασίζει για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών των φορέων που είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με το άρθρο 64 
για κάθε πρόγραμμα. Η απόφαση 
εκκαθάρισης καλύπτει την πληρότητα, 
την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 
ετήσιων λογαριασμών που έχουν 
υποβληθεί και πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενων μεταγενέστερων 
δημοσιονομικών διορθώσεων.
2. Οι διαδικασίες της ετήσιας 
εκκαθάρισης καθορίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λόγω της πολυπλοκότητας που συνδέεται με την εφαρμογή σε μια περίοδο προγραμματισμού 
κατά την οποία οι βελτιώσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, προτείνεται η διαγραφή του παρόντος άρθρου, διότι έρχεται σε αντίθεση με την 



PE491.056v01-00 38/187 AM\903905EL.doc

EL

απλούστευση που εισηγείται η Επιτροπή.

Τροπολογία 1169
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76 διαγράφεται
Εκκαθάριση λογαριασμών
1. Έως τις 30 Απριλίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή, 
με βάση τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, αποφασίζει για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών των φορέων που είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με το άρθρο 64 
για κάθε πρόγραμμα. Η απόφαση 
εκκαθάρισης καλύπτει την πληρότητα, 
την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 
ετήσιων λογαριασμών που έχουν 
υποβληθεί και πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενων μεταγενέστερων 
δημοσιονομικών διορθώσεων.
2. Οι διαδικασίες της ετήσιας 
εκκαθάρισης καθορίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. de

Τροπολογία 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76 διαγράφεται
Εκκαθάριση λογαριασμών
1. Έως τις 30 Απριλίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή, 
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με βάση τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, αποφασίζει για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών των φορέων που είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με το άρθρο 64 
για κάθε πρόγραμμα. Η απόφαση 
εκκαθάρισης καλύπτει την πληρότητα, 
την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 
ετήσιων λογαριασμών που έχουν 
υποβληθεί και πραγματοποιείται με την 
επιφύλαξη ενδεχόμενων μεταγενέστερων 
δημοσιονομικών διορθώσεων.
2. Οι διαδικασίες της ετήσιας 
εκκαθάρισης καθορίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. es

Τροπολογία 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή, 
με βάση τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, αποφασίζει για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών των φορέων που είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με το άρθρο 64 
για κάθε πρόγραμμα. Η απόφαση 
εκκαθάρισης καλύπτει την πληρότητα, την 
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των ετήσιων 
λογαριασμών που έχουν υποβληθεί και 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη 
ενδεχόμενων μεταγενέστερων 
δημοσιονομικών διορθώσεων.

1. Έως τις 30 Απριλίου του έτους μετά τη 
λήξη της λογιστικής χρήσης, η Επιτροπή, 
με βάση τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, αποφασίζει για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών των φορέων που είναι 
διαπιστευμένοι σύμφωνα με το άρθρο 64 
για κάθε πρόγραμμα ή πρόγραμμα ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Η 
απόφαση εκκαθάρισης καλύπτει την 
πληρότητα, την ακρίβεια και την 
ειλικρίνεια των ετήσιων λογαριασμών που 
έχουν υποβληθεί και πραγματοποιείται με 
την επιφύλαξη ενδεχόμενων 
μεταγενέστερων δημοσιονομικών 
διορθώσεων.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας 
συνολικά ή εν μέρει τη συνεισφορά της 
Ένωσης σε ένα πρόγραμμα και 
προβαίνοντας σε ανάκτηση από το κράτος 
μέλος, με στόχο να αποκλεισθεί το 
ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την 
Ένωση δαπάνης η οποία συνιστά 
παράβαση της εφαρμοστέας ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και για 
ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου των κρατών μελών που 
ανιχνεύτηκαν από Επιτροπή ή το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας 
συνολικά τη συνεισφορά της Ένωσης σε 
ένα πρόγραμμα ή πρόγραμμα από ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ή μέρος 
αυτού και προβαίνοντας σε ανάκτηση από 
το κράτος μέλος, με στόχο να αποκλεισθεί 
το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την 
Ένωση δαπάνης η οποία συνιστά 
παράβαση της εφαρμοστέας ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και για 
ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου των κρατών μελών που 
ανιχνεύτηκαν από την Επιτροπή ή το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1173
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράβαση επηρέασε ή θα μπορούσε 
να επηρεάσει την επιλογή μιας πράξης από 
τον αρμόδιο φορέα για τη χορήγηση 
συνδρομής από τα Ταμεία του ΚΣΠ·

α) η παράβαση επηρέασε την επιλογή μιας 
πράξης από τον αρμόδιο φορέα για τη 
χορήγηση συνδρομής από τα Ταμεία του 
ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπάρχει κίνδυνος η εν λόγω παράβαση 
να έχει επηρεάσει ή θα μπορούσε να έχει 
επηρεάσει το ποσό της δαπάνης που 
δηλώθηκε για επιστροφή από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.

β) η εν λόγω παράβαση επηρέασε το ποσό 
της δαπάνης που δηλώθηκε για επιστροφή 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτροπή θεωρείται απαραίτητη εφόσον 
επιβεβαιωθεί ότι η παράβαση επηρέασε πράγματι το ποσό της δαπάνης που δηλώθηκε.

Τροπολογία 1175
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 77 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπάρχει κίνδυνος η εν λόγω παράβαση 
να έχει επηρεάσει ή θα μπορούσε να έχει 
επηρεάσει το ποσό της δαπάνης που 
δηλώθηκε για επιστροφή από τον 

β) υπάρχει κίνδυνος η εν λόγω παράβαση 
να έχει επηρεάσει το ποσό της δαπάνης 
που δηλώθηκε για επιστροφή από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.
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προϋπολογισμό της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 77 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αποφασίζοντας για το ποσό της 
δημοσιονομικής διόρθωσης βάσει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τη φύλαξη και τη σοβαρότητα της 
παράβασης της εφαρμοστέας ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης.

3. Αποφασίζοντας για το ποσό της 
δημοσιονομικής διόρθωσης βάσει της
παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τη φύλαξη και τη σοβαρότητα της 
παράβασης της εφαρμοστέας ενωσιακής ή 
εθνικής νομοθεσίας και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις της για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Η Επιτροπή ενημερώνει 
εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
την απόφασή της.

Or. en

Τροπολογία 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 77 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένα κράτος μέλος που βρίσκεται 
σε δυσχερή δημοσιονομική θέση πληροί 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 
παράγραφος 1, η Επιτροπή θα πρέπει, 
εφόσον της ζητηθεί, να κάνει χρήση 
εκτελεστικού μέτρου για την κατάρτιση 
ξεχωριστού προγράμματος υπό κεντρική 
διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 54 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002· στόχος του εν λόγω μέτρου 
πρέπει να είναι η συγκέντρωση της 
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χρηματοδότησης που έχει ανασταλεί 
ή/και ανακληθεί και των εσόδων ή των 
πόρων από τους τόκους που το οικείο 
κράτος μέλος δεν έχει ακόμη λάβει ή 
χρησιμοποιήσει για την 
αποτελεσματικότερη δυνατή προώθηση 
της ανάπτυξης και της οικονομικής 
επίδοσης, ιδίως όσον αφορά έργα 
υποδομής που συνδέονται με την 
οικονομία.

Or. de

Τροπολογία 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 78 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλα τα προγράμματα υπόκεινται σε 
διαδικασία αποδέσμευσης που θεσπίστηκε 
βάσει της αρχής ότι τα ποσά που 
συνδέονται με μια αποδέσμευση τα οποία 
δεν καλύπτονται από προχρηματοδότηση ή 
αίτηση πληρωμής εντός καθορισμένης 
περιόδου αποδεσμεύονται.

1. Όλα τα προγράμματα, ή τα 
προγράμματα ταμείων 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
υπόκεινται σε διαδικασία αποδέσμευσης 
που θεσπίστηκε βάσει της αρχής ότι τα 
ποσά που συνδέονται με μια αποδέσμευση 
τα οποία δεν καλύπτονται από 
προχρηματοδότηση ή αίτηση πληρωμής 
εντός καθορισμένης περιόδου 
αποδεσμεύονται.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 78 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάληψη υποχρέωσης που αφορά το 
τελευταίο έτος της περιόδου 
αποδεσμεύεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που πρέπει να ακολουθούνται για το 
κλείσιμο των προγραμμάτων.

2. Η ανάληψη υποχρέωσης που αφορά το 
τελευταίο έτος της περιόδου 
αποδεσμεύεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που πρέπει να ακολουθούνται για το 
κλείσιμο των προγραμμάτων ή των 
προγραμμάτων ταμείων 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1180
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 78 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων 
που παραμένει ανοικτό αποδεσμεύεται, εάν 
δεν υποβληθεί στην Επιτροπή κάποιο από 
τα έγγραφα που απαιτούνται για το 
κλείσιμο εντός των προθεσμιών που 
ορίζουν οι ειδικοί κανόνες των Ταμείων.

4. Το μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων 
που παραμένει ανοικτό αποδεσμεύεται, εάν 
δεν υποβληθεί στην Επιτροπή κάποιο από 
τα έγγραφα που απαιτούνται για το 
κλείσιμο ενός προγράμματος, ή 
προγράμματος ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, εντός 
των προθεσμιών που ορίζουν οι ειδικοί 
κανόνες των Ταμείων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 79 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν 
σοβαρά την υλοποίηση ολόκληρου ή 
μέρους του προγράμματος. Οι εθνικές 
αρχές που ισχυρίζονται την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας αποδεικνύουν τις άμεσες 
επιπτώσεις της ανωτέρας βίας στην 
υλοποίηση ολόκληρου ή μέρους του 
προγράμματος.

β) λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν 
σοβαρά την υλοποίηση ολόκληρου του 
προγράμματος ή προγράμματος 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ή μέρος 
αυτού. Οι εθνικές αρχές, ή οι αρχές στο 
πλαίσιο των ομάδων κρατών μελών που 
έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, που 
ισχυρίζονται την ύπαρξη ανωτέρας βίας 
αποδεικνύουν τις άμεσες επιπτώσεις της 
ανωτέρας βίας στην υλοποίηση ολόκληρου 
του προγράμματος ή προγράμματος 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ή μέρος 
αυτού.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 80 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως το 
κράτος μέλος και τη διαχειριστική αρχή σε 
εύθετο χρόνο όποτε υπάρχει κίνδυνος 
εφαρμογής της αποδέσμευσης βάσει του 
άρθρου 78.

1. Η Επιτροπή ενημερώνει εγκαίρως το 
κράτος μέλος, ή την ομάδα κρατών μελών 
που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, και τη 
διαχειριστική αρχή σε εύθετο χρόνο όποτε 
υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής της 
αποδέσμευσης βάσει του άρθρου 78.
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Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου. 

Τροπολογία 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 80 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει 
στις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στο κράτος μέλος και τη 
διαχειριστική αρχή το ποσό της 
αποδέσμευσης που προκύπτει από τα 
στοιχεία που έχει στην κατοχή της.

2. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει 
στις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή 
ανακοινώνει στο κράτος μέλος, ή στην 
ομάδα κρατών μελών που έχουν 
δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, και τη 
διαχειριστική αρχή το ποσό της 
αποδέσμευσης που προκύπτει από τα 
στοιχεία που έχει στην κατοχή της.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 80 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος έχει προθεσμία δύο 
μηνών να αποδεχθεί το ποσό που πρόκειται 
να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του.

3. Το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, έχει 
προθεσμία δύο μηνών να αποδεχθεί το 
ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να 
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υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 80 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος υποβάλει στην 
Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 
αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης
που αποτυπώνει για το εξεταζόμενο 
οικονομικό έτος το μειωμένο ποσό της 
υποστήριξης για μια ή περισσότερες 
προτεραιότητες του προγράμματος. Εάν 
δεν το πράξει, η Επιτροπή αναθεωρεί το 
σχέδιο χρηματοδότησης μειώνοντας τη 
συνεισφορά των Ταμείων του ΚΣΠ για το
εξεταζόμενο οικονομικό έτος. Η μείωση 
αυτή κατανέμεται σε κάθε προτεραιότητα 
αναλογικά.

4. Το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
υποβάλει στην Επιτροπή έως τις 30 
Ιουνίου αναθεωρημένο σχέδιο 
χρηματοδότησης που αποτυπώνει για το 
εξεταζόμενο οικονομικό έτος το μειωμένο 
ποσό της υποστήριξης για μια ή 
περισσότερες προτεραιότητες του 
προγράμματος, ή προγράμματος ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Εάν δεν 
το πράξει, η Επιτροπή αναθεωρεί το σχέδιο 
χρηματοδότησης μειώνοντας τη 
συνεισφορά των Ταμείων του ΚΣΠ για το 
εξεταζόμενο οικονομικό έτος. Η μείωση 
αυτή κατανέμεται σε κάθε προτεραιότητα 
αναλογικά.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller



PE491.056v01-00 48/187 AM\903905EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 80 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε 
δυσχερή δημοσιονομική που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 
παράγραφος 1, η μειωμένη 
χρηματοδότηση επενδύεται στο πλαίσιο 
προγράμματος που καταρτίζεται μέσω 
εκτελεστικού μέτρου της Επιτροπής κατά 
το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, δίδοντας 
προτεραιότητα στη μέγιστη υποστήριξη 
της οικονομικής μεγέθυνσης και 
ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά έργα 
υποδομής που συνδέονται με την 
οικονομία, ούτως ώστε να αποτραπεί η 
περαιτέρω οικονομική ζημία των 
αντίστοιχων περιοχών.

Or. de

Τροπολογία 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 2 – άρθρο 80 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση για 
την έγκριση του προγράμματος με 
εκτελεστικές πράξεις, το αργότερο έως τις 
30 Σεπτεμβρίου.

5. Η Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση για 
την έγκριση του προγράμματος, ή 
προγράμματος ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, με 
εκτελεστικές πράξεις, το αργότερο έως τις 
30 Σεπτεμβρίου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα Ταμεία συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
προώθηση των δράσεων της Ένωσης που 
οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης.

Τα Ταμεία και οι στηριζόμενες από αυτά 
δράσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
προώθηση των δράσεων της Ένωσης που 
οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, 
σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 81 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι στηριζόμενες από τα Ταμεία δράσεις 
συμβάλλουν στην επίτευξη της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη.

Οι στηριζόμενες από τα Ταμεία δράσεις 
συμβάλλουν επίσης με ισορροπημένο 
τρόπο στην εφαρμογή της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Or. fr

Τροπολογία 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 81 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) «Μακροπεριφερειακή συνεργασία» 
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σε επίπεδο ομάδων κρατών μελών που 
έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, το οποίο 
λαμβάνει υποστήριξη από όλα τα ταμεία.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων 
τριών κατηγοριών περιφερειών του 
επιπέδου NUTS 2:

Οι πόροι για τον στόχο «επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 
κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων δύο
κατηγοριών περιφερειών του επιπέδου 
NUTS 2:

Or. de

Τροπολογία 1192
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 
75% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27·

α) στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 
75% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 και στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι σε διάφορα σημεία του κανονισμού οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
θεωρούνται ισοδύναμες με τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, θα πρέπει να τηρηθεί το ίδιο 
σκεπτικό και στο ανωτέρω στοιχείο της παρούσας διάταξης.

Τροπολογία 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις περιφέρειες μετάβασης με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75% και του 
90% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ανώτερο του 90% του μέσου ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27.

γ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ανώτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27.

Or. de

Τροπολογία 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Οι δύο κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Or. de

Τροπολογία 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της 
Ένωσης κατά την τελευταία τριετία, 
αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 για την 
ίδια περίοδο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1197
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
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καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της 
Ένωσης, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 
για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των περιφερειών στις τρεις 
συγκεκριμένες κατηγορίες θα πρέπει να είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ούτως ώστε να 
αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση των περιφερειών και τον αντίκτυπο της 
κρίσης. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η προσθήκη ρήτρας αναπροσαρμογής, η οποία 
επιτρέπει την αναθεώρηση των κατηγοριών των περιφερειών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υπό το φως ουσιαστικών μεταβολών στην κατάστασή τους.

Τροπολογία 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων της Ένωσης για την
τελευταία τριετία, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ 
της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Or. es

Τροπολογία 1199
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Οι τρεις κατηγορίες περιφερειών 
καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον 
οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που 
μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και υπολογίζεται βάσει των 
στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 
2006 έως 2008, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Στη συνέχεια επιβάλλεται η επανεξέταση 
του καταλόγου με τις επιλέξιμες 
περιφέρειες των διαφόρων κατηγοριών, 
ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η μείωση 
του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στις εν 
λόγω περιφέρειες συνεπεία της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης.
Οι περιφέρειες των οποίων το μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ υπέστη το μεγαλύτερο 
πλήγμα από την ύφεση θα επωφεληθούν 
από πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία 
θα ανταποκρίνεται στη νέα τους 
κατάσταση.

Or. fr

Τροπολογία 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες με 
ΑΕγχΠ μεταξύ 70 και 75% του μέσου 
ΑΕγχΠ της ΕΕ για περισσότερες από δύο 
περιόδους προγραμματισμού, αλλά δεν 
ήταν σε θέση να επιφέρουν αισθητή 
βελτίωση στην οικονομική τους 
κατάσταση, ταξινομούνται κατά την 
επόμενη περίοδο σε κατηγορία με 
υψηλότερο ποσοστό εθνικής 
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συγχρηματοδότησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 33· στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πέμπτη έκθεση της 
Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ζητεί να τεθεί όριο στις περιόδους επιλεξιμότητας για περιφέρειες 
που αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να σημειώσουν αξιόλογες βελτιώσεις της οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους κατάστασης μετά από αρκετές περιόδους 
προγραμματισμού και παρά τη μέγιστη ενίσχυση».

Τροπολογία 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των τελευταίων 
στοιχείων της Ένωσης κατά την τελευταία 
τριετία, κατώτερο του 90% του μέσου 
κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1202
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
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ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων στοιχείων της Ένωσης, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, ούτως ώστε να αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση των 
περιφερειών και τον αντίκτυπο της κρίσης.

Τροπολογία 1203
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς, καθώς και μικρά 
νησιωτικά κράτη μέλη τα οποία δεν 
διαθέτουν μόνιμες σταθερές συνδέσεις με 
την ηπειρωτική Ευρώπη και των οποίων 
ο πληθυσμός είναι μικρότερος από δύο 
εκατομμύρια κατοίκους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μικρά νησιωτικά κράτη μέλη που βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρούς περιορισμούς, οι 
οποίοι εγείρονται λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα τους, απουσία 
στήριξης από εθνική ηπειρωτική χώρα, πρέπει να είναι απολύτως επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Συνοχής και όχι σε μεταβατική βάση. Οι εδαφικές ιδιαιτερότητες των μικρών 



AM\903905EL.doc 57/187 PE491.056v01-00

EL

νησιωτικών κρατών μελών αναγνωρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 174 και στη σχετική 
δήλωση αριθ. 33 της Συνθήκης. Η Μάλτα και η Κύπρος έχουν αναγνωριστεί επίσης από τα 
Ηνωμένα Έθνη ως «μικρά νησιωτικά κράτη». Ακόμη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
παράμετρος μεγέθους για τον ορισμό του μικρού νησιωτικού κράτους (π.χ. μέγιστος 
πληθυσμός).

Τροπολογία 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των διαθέσιμων
στοιχείων της Ένωσης για την τελευταία 
τριετία, κατώτερο του 90% του μέσου 
κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Or. es

Τροπολογία 1205
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, 
κατώτερο του 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.

Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη 
μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ), που μετράται σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 
Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2010, 
κατώτερο του 90 % του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια 
περίοδο αναφοράς.
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Or. fr

Τροπολογία 1206
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη το 2013, 
αλλά με κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΕ 
που υπερβαίνει το 90% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27, όπως 
υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδαφίου, 
λαμβάνουν υποστήριξη από το Ταμείο 
Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ ο παρών 
κανονισμός, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
με εκτελεστική πράξη στην οποία ορίζεται 
κατάλογος των περιφερειών οι οποίες
πληρούν τα κριτήρια για τις τρεις
κατηγορίες περιφερειών βάσει της 
παραγράφου 2 και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3.

4. Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ ο παρών 
κανονισμός, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
με εκτελεστική πράξη στην οποία ορίζεται 
κατάλογος των περιφερειών οι οποίες 
πληρούν τα κριτήρια για τις δύο
κατηγορίες περιφερειών βάσει της 
παραγράφου 2 και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3.

Or. de
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Τροπολογία 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 82 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το 2015, η Επιτροπή θα προβεί σε 
επανεξέταση της επιλεξιμότητας των 
περιφερειών των διαφόρων κατηγοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι 
περιφέρειες στις οποίες το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ θα έχει μειωθεί, λόγω της ύφεσης, 
τουλάχιστον κατά 5% μεταξύ της 
ανωτέρω περιόδου αναφοράς και της 
περιόδου από το 2010 έως το 2012 θα 
επωφεληθούν από πρόσθετη 
χρηματοδότηση, η οποία θα 
ανταποκρίνεται στη νέα τους κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7.

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7, καθώς και 
μέσω του προγράμματος συνεργασίας για 
τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Επιπλέον της έκθεσης (2010/2155(INI)) που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2011, 
στην παρούσα τροπολογία διατυπώνεται το αίτημα για την κατανομή των ευρωπαϊκών 
πιστώσεων ανά πρόγραμμα συνεργασίας. Το εν λόγω σύστημα πιστώσεων θα μπορούσε να 
αποτρέψει ανισομερείς εθνικές πιστώσεις για την ίδια περιοχή, καθώς και τη στρατηγική 
υπολογισμού της οικονομικής απόδοσης για την κάλυψη των αναγκών της υπό εξέταση
περιοχής συνεργασίας με ενοποιημένο τρόπο.

Τροπολογία 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων
ανά κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7.

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7, καθώς και 
μέσω του προγράμματος συνεργασίας στο 
πλαίσιο του στόχου «Εδαφική 
συνεργασία».

Or. en

Τροπολογία 1211
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος σχετικά με τον στόχο 
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παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7.

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7, καθώς και 
μέσω του προγράμματος συνεργασίας 
σχετικά με τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συνέχιση του υφιστάμενου συστήματος κατανομής ανά κράτος μέλος συνεπάγεται δύο 
κινδύνους: ανισομερείς εθνικές κατανομές για την ίδια περιοχή και διατήρηση της στρατηγικής 
της δίκαιης επιστροφής σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 83 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7.

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, που ορίζει την 
ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων 
ανά κράτος μέλος με στόχο τις 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 84 παράγραφος 7, καθώς και 
μέσω του προγράμματος συνεργασίας στο 
πλαίσιο του στόχου «Εδαφική 
συνεργασία».

Or. es

Τροπολογία 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
ανέρχονται στο 96,52% των συνολικών 
πόρων (δηλ. συνολικά σε 324 320 492 844
ευρώ) και κατανέμονται ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
ανέρχονται στο XX% των συνολικών 
πόρων (δηλ. συνολικά σε 
XXX.XXX.XXX.XXX ευρώ) και 
κατανέμονται ως εξής:

Or. es

Τροπολογία 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50,13% (δηλ. σύνολο 162 589 839 384 
ευρώ) στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

α) [50,13%]1 (xxx) στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

__________________
1 Απαιτείται αναπροσαρμογή του ποσοστού 
σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ.

Or. de

Τροπολογία 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 50,13% (δηλ. σύνολο 162 589 839 384 
ευρώ) στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

α) XX% (δηλ. σύνολο 
XXX.XXX.XXX.XXX ευρώ) στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. es
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Τροπολογία 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 12,01% (δηλ. σύνολο 38 951 564 661 
ευρώ) στις περιφέρειες μετάβασης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) 12,01% (δηλ. σύνολο 38 951 564 661
ευρώ) στις περιφέρειες μετάβασης·

β) XX% (δηλ. σύνολο 
XXX.XXX.XXX.XXX ευρώ) στις 
περιφέρειες μετάβασης·

Or. es

Τροπολογία 1218
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όλες οι περιφέρειες οι οποίες ήταν 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση δυνάμει 
του στόχου «Σύγκλιση», σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, 
και των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου ΑΕγχΠ 
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της ΕΕ-27, καθώς και οι περιφέρειες  που 
ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο της μεταβατικής στήριξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013 (δηλ. 
σύνολο XXX.XXX.XXX.XXX ευρώ)·

Or. en

Τροπολογία 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 16,39% (δηλ. σύνολο 53 142 922 017 
ευρώ) στις περισσότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες·

γ) [28.40%]1 (xxx) στις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

__________________
1 Απαιτείται αναπροσαρμογή του ποσοστού σύμφωνα 
με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ.

Or. de

Τροπολογία 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) 16,39% (δηλ. σύνολο 53 142 922 017 
ευρώ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

γ) XX% (δηλ. σύνολο XX.XXX.XXX.XXX
ευρώ) στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

Or. es
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Τροπολογία 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 21,19% (δηλ. σύνολο 68 710 486 782 
ευρώ) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Συνοχής·

δ) [21,19%]1 (xxx) στα κράτη μέλη που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·

__________________
1 Απαιτείται αναπροσαρμογή του ποσοστού 
σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ.

Or. de

Τροπολογία 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 21,19% (δηλ. σύνολο 68 710 486 782
ευρώ) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Συνοχής·

δ) XX% (δηλ. σύνολο XX.XXX.XXX.XXX
ευρώ) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Συνοχής·

Or. es

Τροπολογία 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29% (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ) 
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 

ε) από το ΕΤΠΑ δεσμεύεται 
προϋπολογισμός XXX ευρώ (δηλ. σύνολο 
40 ευρώ κατά κεφαλήν) ως πρόσθετη 
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ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 
της Συνθήκης και τις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συνθήκης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Or. fr

Τροπολογία 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29% (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ) 
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

ε) 0,29% (xxx) ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 
της Συνθήκης και τις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συνθήκης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Or. de

Τροπολογία 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29% (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ)
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 

ε) XXX ευρώ ως πρόσθετη χρηματοδότηση 
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
XXX ευρώ ως πρόσθετη χρηματοδότηση 
για τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 
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οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της συνθήκης προσχώρησης της 
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας·

Or. es

Τροπολογία 1226
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29% (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ)
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
και τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 
οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της συνθήκης προσχώρησης της 
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας.

ε) XXX ευρώ ως πρόσθετη χρηματοδότηση 
για τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 
οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 
αριθ. 6 της συνθήκης προσχώρησης της 
Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας·

Or. en

Τροπολογία 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29% (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ)
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 

ε) XXX ευρώ ως πρόσθετη χρηματοδότηση 
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
για τις οποίες το επίπεδο στήριξης πρέπει 
να ανταποκρίνεται στα πραγματικά 
μειονεκτήματα που συνδέονται με τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ)·
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συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, 
της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Or. en

Τροπολογία 1228
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) 0,29% (δηλ. σύνολο 925 680 000 ευρώ) 
ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που 
ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και 
τις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 
συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

ε) XX% (δηλ. σύνολο
XXX.XXX.XXX.XXX ευρώ) ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που ορίζονται στο άρθρο 349 
της Συνθήκης και τις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συνθήκης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Στο τελευταίο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013), οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
και οι αραιοκατοικημένες περιοχές έλαβαν το ποσό των 1513 εκατομμυρίων ευρών σε τιμές του 
2004, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 1738 εκατομμυρίων ευρώ σε τιμές 2011. Από τη 
σύγκριση μεταξύ των ποσών της περιόδου προγραμματισμού 2007-2012 και των ποσών της 
περιόδου 2014-2020 στις τρέχουσες τιμές διαπιστώνεται μείωση της πρόσθετης 
χρηματοδότησης κατά 47%, η οποία είναι παράλογη εάν ληφθούν υπόψη οι τεράστιες 
γεωγραφικές, οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες στις εν λόγω περιφέρειες.

Τροπολογία 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) XXX ευρώ ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
γεωγραφικά μειονεκτήματα στο πλαίσιο 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 10 του 
κανονισμού για το ΕΤΠΑ· οι εν λόγω 
περιοχές προσδιορίζονται στο άρθρο 111 
παράγραφος 4, εξαιρουμένων εκείνων που 
αναφέρονται ήδη στο στοιχείο ε).

Or. es

Τροπολογία 1230
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) XXX ευρώ ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες που ορίζονται 
στο άρθρο 349 της Συνθήκης και για τις 
οποίες το επίπεδο στήριξης πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα πραγματικά 
μειονεκτήματα που συνδέονται με τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ)·

Or. en

Τροπολογία 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) XXX ευρώ ως πρόσθετη 
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χρηματοδότηση για τις περιφέρειες του 
επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συνθήκης 
προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας·

Or. en

Τροπολογία 1232
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) XXX ευρώ ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση, η οποία χορηγείται σε 
περιοχές που πλήττονται από μόνιμα και 
σοβαρά γεωγραφικά μειονεκτήματα στο 
πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων 
που υλοποιούνται δυνάμει του άρθρου 10 
του κανονισμού για το ΕΤΠΑ· ως 
περιοχές αυτής της κατηγορίας νοούνται 
οι περιοχές που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 111 παράγραφος 4, εξαιρουμένων 
εκείνων που προαναφέρονται στα 
στοιχεία ε) και ε α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσθετη χρηματοδότηση για τις περιοχές με μόνιμα και σοβαρά 
γεωγραφικά μειονεκτήματα, ούτως ώστε να επικουρούνται στην υπέρβαση των δυσχερειών που
είναι συνυφασμένες με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, καθώς και στην αξιοποίηση των 
αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων.

Τροπολογία 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) XXX ευρώ ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση, η οποία χορηγείται σε 
περιοχές που πλήττονται από μόνιμα και 
σοβαρά γεωγραφικά μειονεκτήματα στο 
πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων 
που υλοποιούνται δυνάμει του άρθρου 10 
του κανονισμού για το ΕΤΠΑ· ως 
περιοχές αυτής της κατηγορίας νοούνται 
οι περιοχές που προσδιορίζονται στο 
άρθρο 111 παράγραφος 4, εξαιρουμένων 
εκείνων που προαναφέρονται στα 
στοιχεία ε) και ε α).

Or. en

Τροπολογία 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα κράτη μέλη τα οποία 
προσχώρησαν στην Ένωση πριν από το 
2013 και των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ είναι μικρότερο του 75% του 
μέσου όρου της ΕΕ-27, και των οποίων η 
μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕγχΠ 
κατά την περίοδο 2008-2010 ήταν 
μικρότερη του μέσου όρου της ΕΕ-27, η 
χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής δεν 
είναι μικρότερη από τη χρηματοδότηση 
που τους αναλογεί για την περίοδο 2007-
2013.

Or. en
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Τροπολογία 1235
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι μικρότερο του 75% 
του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27, και των 
οποίων η μέση αύξηση του πραγματικού 
ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2008-2010 ήταν 
μικρότερη του μέσου όρου της ΕΕ-27, 
λαμβάνουν χορήγηση της οποίας το 
ανώτατο επίπεδο ορίζεται σε 3,Χ% του 
οικείου ΑΕγχΠ ή της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013· 
ισχύει το χαμηλότερο ποσοστό.

Or. en

Τροπολογία 1236
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία 
ίση με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία που δεν υπερβαίνει το 
50% της χορήγησης που τους αναλογεί για 
την περίοδο 2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75 % του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75 % του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013, με 
στόχο την εδραίωση της ανάπτυξης που 
έχει επιτευχθεί.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των επενδύσεων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και να σημειωθεί πρόοδος στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική συνοχή των 
ευρωπαϊκών περιφερειών που εξέρχονται από τη σύγκλιση, οι τελευταίες θα πρέπει να λάβουν 
τουλάχιστον δύο τρίτα από τις πιστώσεις που τους αναλογούν κατά την περίοδο 2007-2013 
προκειμένου να εδραιώσουν την ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί.

Τροπολογία 1239
Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία 
ίση με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

Για όλες τις περιφέρειες των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν μικρότερο του 75% του 
μέσου όρου της ΕΕ-27 για την περίοδο 
αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27, ή για τις 
περιφέρειες που εξέρχονται για πρώτη 
φορά από τις «περιφέρειες σύγκλισης», η 
αντιμετώπιση του κατώτατου επιπέδου 
χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά την 
περίοδο 2014-2020 συνίσταται στη χρήση 
μηχανισμού αναπροσαρμογής με 
σταδιακά μειούμενο ποσοστό του 
προηγούμενου ενδεικτικού ετήσιου μέσου 
όρου των πιστώσεών τους δυνάμει της 
χρηματοδότησης σύγκλισης, το οποίο 
υπολογίζεται από την Επιτροπή βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2007-2013. Κατά την περίοδο 2014-2020, 
η συνολική χρηματοδοτική υποστήριξη 
ανέρχεται στα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
υποστήριξης για την περίοδο 2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 1240
Michael Theurer
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση 
με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

Όλες οι περιφέρειες οι οποίες κατά την 
περίοδο 2007-2013 λαμβάνουν 
χρηματοδοτική υποστήριξη από τον 
στόχο «Σύγκλιση» και των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση 
με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εισαχθεί μεταβατική ρύθμιση προς αποφυγή αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων και 
στατιστικών στρεβλώσεων.

Τροπολογία 1241
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση 
με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

Όλες οι περιφέρειες οι οποίες κατά την 
περίοδο 2007-2013 λαμβάνουν 
χρηματοδοτική υποστήριξη από τον 
στόχο «Σύγκλιση», 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
που χαρακτηρίζονται κατά την ίδια 
περίοδο ως «περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου» σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, αλλά των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν ανώτερο του 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27, λαμβάνουν 
χορήγηση από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση 
με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της 
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χορήγησης που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επονομαζόμενο δίχτυ ασφαλείας, με άλλα 
λόγια για ελάχιστη χρηματοδοτική υποστήριξη ίση με τα δύο τρίτα της υποστήριξης κατά την 
τρέχουσα περίοδο, δεν εφαρμόζεται στις υφιστάμενες περιφέρειες «σταδιακής εξόδου» κατά το 
άρθρο 8 παράγραφο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι οποίες υπερέβαιναν το 75% 
του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 που μετράται και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1, όπως, για παράδειγμα, στη Λειψία της Γερμανίας. Ωστόσο, το δίχτυ ασφαλείας 
είναι αναγκαίο και για τις εν λόγω περιφέρειες προκειμένου να είναι σε θέση να εδραιώσουν 
την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί.

Τροπολογία 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27, καθώς και οι περιφέρειες που 
τελούν επί του παρόντος υπό καθεστώς 
σταδιακής εξόδου, λαμβάνουν χορήγηση 
από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο 
τρίτα τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

Or. en

Τροπολογία 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

Για να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η 
βιωσιμότητα των επενδύσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων, όλες οι 
περιφέρειες οι οποίες έλαβαν για την 
περίοδο 2007-2013 χρηματοδότηση 
δυνάμει του στόχου «Σύγκλιση», 
συμπεριλαμβανομένων, με άλλα λόγια, 
των περιφερειών σταδιακής εξόδου κατά 
το άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν μικρότερο του 
75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ αυξήθηκε, 
υπερβαίνοντας το 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27, λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το επονομαζόμενο δίχτυ ασφαλείας δεν 
περιλαμβάνει τις υφιστάμενες περιφέρειες «σταδιακής εξόδου». Ωστόσο, πρέπει να 
κατοχυρωθεί «δίχτυ ασφαλείας» ίσο με τα δύο τρίτα τουλάχιστον της ισχύουσας 
χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εδραιωθεί η πρόοδος που έχει ήδη επιτευχθεί.

Τροπολογία 1244
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ
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ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013. Με 
την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα μικρά 
νησιωτικά κράτη μέλη που συνιστούν 
έκαστο μία ενιαία περιφέρεια και έλαβαν 
για την περίοδο 2007-2013 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 
λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση προς τη 
χορήγηση που τους αναλογεί για την 
περίοδο 2007-2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μικρά νησιωτικά κράτη μέλη διαφοροποιούνται λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα τους 
και της δυσχερούς και δαπανηρής πρόσβασής τους στην εσωτερική αγορά. Η κατάσταση αυτή 
έχει ως αποτέλεσμα εμμένουσα ζημία για την ανταγωνιστικότητά τους και πλήττει τη ικανότητά 
τους τόσο να απολαμβάνουν τα οφέλη των ευρωπαϊκών στόχων όσο και να συμβάλλουν στην 
επίτευξή τους. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής πρέπει να φθάνει στην 
κριτική μάζα που απαιτείται για την ανάπτυξη προγραμμάτων τα οποία θα διευκολύνουν την 
πλήρη ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 1245
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.

Όλες οι περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν μικρότερο του 75% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, 
αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 
ήταν ανώτερο του 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ-27 λαμβάνουν χορήγηση από κάθε 
διαρθρωτικό ταμείο ίση με τα δύο τρίτα 
τουλάχιστον της χορήγησης που τους 
αναλογεί για την περίοδο 2007-2013.
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Or. es

Τροπολογία 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την κατανομή των πόρων ανά 
κράτος μέλος εφαρμόζονται τα ακόλουθα 
κριτήρια:

2. Για την κατανομή των πόρων ανά 
κράτος μέλος εφαρμόζονται, βάσει 
ευαίσθητων στατιστικών στοιχείων 
σχετικών με το φύλο, τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

Or. en

Τροπολογία 1247
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία, εδαφικά 
κριτήρια (κλίση του εδάφους, υψόμετρο, 
κλίμα) και ποσοστό ανεργίας για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 1248
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία, εδαφικά 
κριτήρια (κλίση του εδάφους, υψόμετρο, 
κλίμα) και ποσοστό ανεργίας για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·

Or. fr

Τροπολογία 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία, καθαρό 
διορθωμένο διαθέσιμο κατά κεφαλήν 
εισόδημα και ποσοστό ανεργίας για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 1250
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
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ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

ευημερία, εθνική ευημερία, σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή εδαφικά ή εδαφικά 
μειονεκτήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 
111 παράγραφος 4, και ποσοστό ανεργίας 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
και τις περιφέρειες μετάβασης·

Or. fr

Τροπολογία 1251
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
περιφέρειες με σοβαρές δημογραφικές 
προκλήσεις, για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

Or. de

Τροπολογία 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας, σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, μείωση, 
διασπορά και γήρανση του πληθυσμού για 
τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
τις περιφέρειες μετάβασης·
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Or. es

Τροπολογία 1253
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία, εδαφικά 
κριτήρια (κλίση του εδάφους, υψόμετρο, 
κλίμα) και ποσοστό ανεργίας για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις 
περιφέρειες μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 1254
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ενδοπεριφερειακές διαφορές, 
εθνική ευημερία και ποσοστό ανεργίας για 
τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
τις περιφέρειες μετάβασης·

Or. en

Τροπολογία 1255
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης·

α) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, εθνική ευημερία και ποσοστό 
ανεργίας για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των πρόσθετων πιστώσεων για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις 
αραιοκατοικημένες περιοχές πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας που 
ακολουθείται και για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Δεν σημαίνει τίποτα το γεγονός ότι 
οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες συγκρίνονται με τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο 
άρθρο 110 παράγραφος 3 στοιχείο β) του τίτλου V («Χρηματοδοτική υποστήριξη από τα 
ταμεία») και θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την κατανομή των πρόσθετων 
πιστώσεων για τις επιλέξιμες περιφέρειες.

Τροπολογία 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, 
πληθυσμιακή πυκνότητα και δείκτης 
δημογραφικής ευπάθειας για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 1257
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, 
εδαφικά κριτήρια (κλίση του εδάφους, 
υψόμετρο, κλίμα) και πληθυσμιακή 
πυκνότητα για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα, διασπορά και 
γήρανση για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 1259
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, 
εδαφικά κριτήρια (κλίση του εδάφους, 
υψόμετρο, κλίμα) και πληθυσμιακή 



AM\903905EL.doc 85/187 PE491.056v01-00

EL

πυκνότητα για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, επίπεδο 
εκπαίδευσης, καθαρό διορθωμένο 
διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα,
κοινωνική αστάθεια, δημογραφική 
ευπάθεια και πληθυσμιακή πυκνότητα για 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες· 

Or. en

Τροπολογία 1261
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ενδοπεριφερειακές διαφορές 
(επίπεδο NUTS 3), ποσοστό ανεργίας, 
ποσοστό απασχόλησης, επίπεδο 
εκπαίδευσης, πληθυσμιακή πυκνότητα και 
δημογραφική γήρανση για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η συνεκτίμηση των ενδοπεριφερειακών διαφορών είναι απολύτως απαραίτητη για να 
διασφαλίζεται καλύτερη στόχευση και να λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι θύλακες 
φτώχειας στο εσωτερικό των περιφερειών, ακόμα και των πιο εύπορων.

Τροπολογία 1262
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και
ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και πληθυσμιακή πυκνότητα για 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι δημογραφικές προκλήσεις όπως η διασπορά και η γήρανση του πληθυσμού θα πρέπει να 
εξετάζονται σε συνδυασμό με τη χαμηλή πληθυσμιακή πύκνωση, διότι συνιστούν σοβαρές και 
μόνιμες δημογραφικές προκλήσεις. Επίσης, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και η 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Τροπολογία 1263
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα, λαμβάνοντας 
ενδεχομένως εξίσου υπόψη δημογραφικά 
μειονεκτήματα, για τις περισσότερο 
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αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα, διασπορά και 
γήρανση, σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 1265
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, 
εδαφικά κριτήρια (κλίση του εδάφους, 
υψόμετρο, κλίμα) και πληθυσμιακή 
πυκνότητα για τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 1266
László Surján



PE491.056v01-00 88/187 AM\903905EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ενδοπεριφερειακές 
αναπτυξιακές διαφορές, ποσοστό 
ανεργίας, ποσοστό απασχόλησης, επίπεδο 
εκπαίδευσης και πληθυσμιακή πυκνότητα 
για τις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 1267
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληθυσμός, εθνική ευημερία και έκταση 
για το Ταμείο Συνοχής.

γ) πληθυσμός, εθνική ευημερία, εδαφικά 
κριτήρια (κλίση του εδάφους, υψόμετρο, 
κλίμα) και έκταση για το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 1268
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληθυσμός, εθνική ευημερία και έκταση 
για το Ταμείο Συνοχής.

γ) πληθυσμός, εθνική ευημερία, εδαφικά 
κριτήρια (κλίση του εδάφους, υψόμετρο, 
κλίμα) και έκταση για το Ταμείο Συνοχής.

Or. fr
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Τροπολογία 1269
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληθυσμός, εθνική ευημερία και έκταση 
για το Ταμείο Συνοχής.

γ) πληθυσμός, εθνική ευημερία, εδαφικά 
κριτήρια (κλίση του εδάφους, υψόμετρο, 
κλίμα) και έκταση για το Ταμείο Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ποσοστό του εδάφους και του 
πληθυσμού που πλήττεται από μόνιμα και 
σοβαρά γεωγραφικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 174 και στο άρθρο 111 
παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού·

Or. es

Τροπολογία 1271
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) έκταση των περιφερειών με σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά, γεωγραφικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 
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αναφέρεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τα σχετικά αποτελέσματα 
επανεξετάζονται και, εφόσον ενδείκνυται, 
αναπροσαρμόζονται, ούτως ώστε τα 
δεδομένα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των κριτηρίων των στοιχείων 
α), β) γ) και δ) να αποτυπώνουν με 
αντικειμενικό τρόπο την πραγματική 
κατάσταση που απορρέει από την 
οικονομική και κοινωνική κρίση των 
τελευταίων ετών.

Or. es

Τροπολογία 1273
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, η υποστήριξη σε ένα κράτος 

διαγράφεται
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μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι 
ανήκει στο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων που χορηγείται στο ΕΚΤ.

Or. de

Τροπολογία 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, η υποστήριξη σε ένα κράτος 
μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι 
ανήκει στο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων που χορηγείται στο ΕΚΤ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1275
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 

διαγράφεται
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περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, η υποστήριξη σε ένα κράτος 
μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι 
ανήκει στο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων που χορηγείται στο ΕΚΤ.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποκλίνουσες συνθήκες μεταξύ των χωρών και των περιφερειών, και 
με γνώμονα τις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης, θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να λαμβάνουν τα ίδια αποφάσεις σχετικά με την κατανομή της χρηματοδότησης.

Τροπολογία 1276
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, η υποστήριξη σε ένα κράτος 
μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι 
ανήκει στο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων που χορηγείται στο ΕΚΤ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με την κριτική μάζα για τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ θα πρέπει να 
εναπόκειται στις περιφέρειες, κατόπιν ανάλυσης SWOT και με συναφή αιτιολόγηση στα 
αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.
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Τροπολογία 1277
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

3. Τουλάχιστον το 20% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 35% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 40% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση ενός τόσο μεγάλου ποσού για το ΕΚΤ, το οποίο θα ήταν υπερβολικά επαχθές για τις 
διαχειριστικές αρχές, ενδέχεται να οδηγήσει σε υποκατανάλωση και μερική χρήση της
χρηματοδοτικής επάρκειας της πολιτικής συνοχής για την εκπλήρωση των στόχων της.

Τροπολογία 1278
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 

διαγράφεται
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Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, η υποστήριξη σε ένα κράτος 
μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι 
ανήκει στο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων που χορηγείται στο ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 1279
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, η υποστήριξη σε ένα κράτος 
μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι 
ανήκει στο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων που χορηγείται στο ΕΚΤ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ελάχιστα μερίδια που καθορίζονται για το ΕΚΤ θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή.

Τροπολογία 1280
Ελένη Θεοχάρους



AM\903905EL.doc 95/187 PE491.056v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ. Για μικρά νησιωτικά κράτη 
μέλη τα οποία λαμβάνουν 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 
και άλλα νησιά, με εξαίρεση εκείνα στα 
οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα ενός 
κράτους μέλους ή τα οποία διαθέτουν 
σταθερή σύνδεση με την ηπειρωτική 
χώρα, τουλάχιστον το 25% των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων διατίθεται 
στο ΕΚΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπό συζήτηση πρόταση σχετικά με την κατανομή των πόρων μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ 
εγείρει δυσκολίες για τα νησιωτικά κράτη μέλη και τις νησιωτικές περιφέρειες όσον αφορά την 
καλύτερη δυνατή χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την εξυπηρέτηση των 
οικείων αναγκών.

Τροπολογία 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 3. Τουλάχιστον το 15% των πόρων των 



PE491.056v01-00 96/187 AM\903905EL.doc

EL

διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και το 25% για 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
σε κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής του ΕΚΤ σε ευέλικτη βάση, ανάλογα με την 
αρχική κατάσταση της περιφέρειας· η δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από 
τεχνητές ποσοστώσεις. Επιπλέον, σε αντίθετη περίπτωση, θα υπήρχε ο κίνδυνος να μην 
διατίθενται στις φτωχότερες περιφέρειες επαρκείς πόροι από το ΕΚΤ για την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση.

Τροπολογία 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

3. Από τα διαρθρωτικά ταμεία, κάθε 
κράτος μέλος κατανέμει το ποσοστό του
ΕΚΤ που ανταποκρίνεται καλύτερα στην 
οικεία στρατηγική περιφερειακής 
ανάπτυξης. Για τους σκοπούς της 
παρούσας διάταξης, η υποστήριξη σε ένα 
κράτος μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει 
στο μερίδιο των διαρθρωτικών ταμείων 
που χορηγείται στο ΕΚΤ.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Τα συγκεκριμένα ποσοστά δεν δικαιολογούνται βάσει των ποσοστών απορρόφησης των 
διαφόρων ταμείων που έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες κατά το παρελθόν. Για τον λόγο 
αυτόν, προτείνεται, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, κάθε κράτος να προσαρμόζει την 
οικεία στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης στη διαθεσιμότητα των ταμείων.

Τροπολογία 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

3. Τουλάχιστον το 15% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες και το 25% για 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
σε κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 

3. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
για την έγκριση συμφωνιών σύνδεσης, τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν, από κοινού με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κατανομή
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περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ.
Για τους σκοπούς της παρούσας 
διάταξης, η υποστήριξη σε ένα κράτος 
μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι 
ανήκει στο μερίδιο των διαρθρωτικών 
ταμείων που χορηγείται στο ΕΚΤ.

των πόρων που διατίθενται από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ συμβάλλει πλέον περισσότερο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από ό,τι το ΕΚΤ. 
Στην πλειονότητα των περιφερειών, ένα τόσο υψηλό ποσοστό για το ΕΚΤ είναι αδύνατον να 
απορροφηθεί και συνεπάγεται έλλειψη ευελιξίας και ανεπάρκειες στην εφαρμογή των πόρων 
(ΜΜΕ, Ε&Α, ΤΠΕ). Το ΕΚΤ δεν στοχεύει σε πολιτικές ενεργούς απασχόλησης σε τόσο μεγάλο 
βαθμό όπως στην ολοκλήρωση και την κοινωνική ένταξη. Σε σύγκριση με το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ 
αποδεικνύεται αποτελεσματικότερο στο πλαίσιο των πολιτικών για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και την οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 1285
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

3. Τουλάχιστον το 20% περίπου των 
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
35% για τις περιφέρειες μετάβασης και το 
40% για τις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες σε κάθε κράτος μέλος 
διατίθεται στο ΕΚΤ. Για τους σκοπούς της 
παρούσας διάταξης, η υποστήριξη σε ένα 
κράτος μέλος που προέρχεται από [το μέσο 
επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει 
στο μερίδιο των διαρθρωτικών ταμείων 
που χορηγείται στο ΕΚΤ.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι τα ελάχιστα ποσοστά που προτείνονται είναι υπερβολικά υψηλά και θα πρέπει να 
μειωθούν.

Τροπολογία 1286
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, το 40% για τις 
περιφέρειες μετάβασης και το 52% για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες σε 
κάθε κράτος μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. 
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
η υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

3. Τουλάχιστον το 25% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων σε κάθε κράτος 
μέλος διατίθεται στο ΕΚΤ. Για τους 
σκοπούς της παρούσας διάταξης, η 
υποστήριξη σε ένα κράτος μέλος που 
προέρχεται από [το μέσο επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] θεωρείται ότι ανήκει στο μερίδιο 
των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται 
στο ΕΚΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η αποδοτική, ισορροπημένη και στοχοθετημένη χρηματοδοτική υποστήριξη 
των περιφερειών, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται με 
δεσμευτικές ποσοστώσεις. Οι περιφέρειες πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να αποφασίζουν οι 
ίδιες εάν θα επικεντρώνονται σε έργα του ΕΤΠΑ ή του ΕΚΤ.

Τροπολογία 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το κατώτατο όριο του ΕΚΤ για κάθε 
κατηγορία περιφέρειας πρέπει να είναι 
ευέλικτο και ανάλογο των συγκεκριμένων 
ιδιαιτεροτήτων και αναγκών των 
περιφερειών, ενώ τα αντίστοιχα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
καθορίζουν αυτό το όριο στο πλαίσιο 
αμοιβαίας συμφωνίας με την Επιτροπή, 
βάσει κατά περίπτωση εξέτασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές χρειάζονται 
ευελιξία ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Τροπολογία 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
για τις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» ανέρχεται σε 10 000 0000 000 
ευρώ.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση του 
Ταμείου Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος 
για το σύνολο της περιόδου. Οι πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.
Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο 
υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής 
καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού για τη διευκόλυνση 
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«Συνδέοντας την Ευρώπη» από τον 
προϋπολογισμό του 2014.
Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» υλοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο [13] του 
κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 για τη θέσπιση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»34 σε σχέση με έργα που 
απαριθμούνται στον εν λόγω κανονισμό, 
δίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν 
εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 1289
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
για τις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» ανέρχεται σε 10 000 0000 000 
ευρώ.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση του 
Ταμείου Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος 
για το σύνολο της περιόδου. Οι πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.
Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο 
υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής 
καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» από τον 
προϋπολογισμό του 2014.
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Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» υλοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο [13] του 
κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 για τη θέσπιση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»34 σε σχέση με έργα που 
απαριθμούνται στον εν λόγω κανονισμό, 
δίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν 
εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής για 
τις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
ανέρχεται σε 10 000 0000 000 ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1291
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής για 
τις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
ανέρχεται σε 10 000 0000 000 ευρώ.

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής για 
τις υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
ανέρχεται σε XX ευρώ. Το ποσό αυτό 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έργα 
που πρόκειται να υλοποιηθούν σε 
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επιλέξιμα κράτη μέλη για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Συνοχής, και το 
εφαρμοστέο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης ορίζεται σύμφωνα 
με το ποσοστό που προβλέπεται στο 
άρθρο 110 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» από το Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση του 
Ταμείου Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος 
για το σύνολο της περιόδου. Οι πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση του 
Ταμείου Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος 

διαγράφεται
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για το σύνολο της περιόδου. Οι πιστώσεις 
του Ταμείου Συνοχής για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο 
υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής 
καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» από τον 
προϋπολογισμό του 2014.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο 
υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής 
καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές 
του προϋπολογισμού για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» από τον 
προϋπολογισμό του 2014.

διαγράφεται

Or. en



AM\903905EL.doc 105/187 PE491.056v01-00

EL

Τροπολογία 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» υλοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο [13] του 
κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 για τη θέσπιση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»34 σε σχέση με έργα που 
απαριθμούνται στον εν λόγω κανονισμό, 
δίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν 
εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» υλοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο [13] του 
κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 για τη θέσπιση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»34 σε σχέση με έργα που 
απαριθμούνται στον εν λόγω κανονισμό, 
δίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 
προτεραιότητα σε έργα που αφορούν 
εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του 
Ταμείου Συνοχής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1298
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [13] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»34 σε σχέση με 
έργα που απαριθμούνται στον εν λόγω 
κανονισμό, δίνοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα σε έργα που 
αφορούν εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο 
του Ταμείου Συνοχής.

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [11] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»34 σε σχέση με 
έργα που απαριθμούνται στον εν λόγω 
κανονισμό, δίνοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα σε έργα που 
αφορούν εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο 
του Ταμείου Συνοχής. Κατ’ εξαίρεση, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή 
επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα 
διεξάγεται τηρώντας τις εθνικές 
πιστώσεις που μεταφέρονται από το 
Ταμείο Συνοχής στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μια περίοδος τριετίας, κατά την οποία θα είναι εγγυημένες οι εθνικές πιστώσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη είναι σε θέση να καταρτίσουν μια 
αλληλουχία εκτέλεσης έργων με τη χρήση των διαθέσιμων μέσων συνδρομής της Επιτροπής. 
Μετά την εν λόγω περίοδο, θα ισχύουν οι τυπικοί κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό 
για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 1299
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [13] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»34 σε σχέση με 
έργα που απαριθμούνται στον εν λόγω 
κανονισμό, δίνοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα σε έργα που
αφορούν εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο 
του Ταμείου Συνοχής.

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [13] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»34 που αφορά 
εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής και διασφαλίζει συνθήκες 
δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των έργων.

Or. ro

Τροπολογία 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [13] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»34 σε σχέση με 
έργα που απαριθμούνται στον εν λόγω 
κανονισμό, δίνοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα σε έργα που 
αφορούν εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο 
του Ταμείου Συνοχής.

Η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» υλοποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο [11] του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 
για τη θέσπιση της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»34 σε σχέση με 
έργα που απαριθμούνται στον εν λόγω 
κανονισμό, δίνοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα σε έργα που 
αφορούν εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο 
του Ταμείου Συνοχής. Εντούτοις, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2016, η επιλογή 
επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα 
τηρεί αυστηρά τις εθνικές πιστώσεις που 
μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. es
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η τήρηση των εθνικών πιστώσεων από το Ταμείο Συνοχής, 
δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δύνανται να καταρτίσουν κατά τα πρώτα έτη μια σειρά έργων με 
τη συνδρομή της Επιτροπής, θα ήταν χρήσιμο να θεσπιστεί μια τριετής περίοδος κατά την 
έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, η οποία θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση κάθε 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 
στοιχείο γ) σημείο 1 (νέο), να 
διασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης καθώς και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα επιτρέπουν την 
αποτελεσματική, εφαρμόσιμη σύνδεση 
τόσο μεταξύ των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής όσο και με τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και τους 
κανονισμούς για τα ΔΕΔ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαιτείται σχετική τροποποίηση όλων των διασταυρούμενων αναφορών.

Τροπολογία 1302
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία 
για [επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» ανέρχεται σε 2 500 000
ευρώ.

Η υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία 
για [επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» ανέρχεται σε 3.500.000
ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ετήσιο ποσό του μέσου επισιτιστικής βοήθειας για μειονεκτούντα άτομα ανήλθε σε 
500.000,00 ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Δεδομένου ότι το εν λόγω 
πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε άτομα που εκτίθενται στον κίνδυνο της 
ακραίας φτώχειας, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται λόγω της οικονομικής κρίσης στην ΕΕ, η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου 2014-2020.

Τροπολογία 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία 
για [επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» ανέρχεται σε 2 500 000
ευρώ.

Η υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία 
για [επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας] στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» ανέρχεται σε 3.500.000
ευρώ.

Or. fr

Τροπολογία 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποστήριξη από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για [επισιτιστική βοήθεια σε άτομα 
σε κατάσταση ανέχειας] στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» ανέρχεται σε 2 500 000
ευρώ.

Η υποστήριξη για επισιτιστική βοήθεια σε 
άτομα σε κατάσταση ανέχειας ανέρχεται 
σε XXX ευρώ.

Or. es

Τροπολογία 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει το προς 
μεταφορά ποσό από τη χορήγηση των 
διαρθρωτικών ταμείων για κάθε κράτος 
μέλος για το σύνολο της περιόδου σε κάθε 
κράτος μέλος. Οι πιστώσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων για κάθε κράτος 
μέλος μειώνονται αντίστοιχα.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη που καθορίζει, για το 
σύνολο της περιόδου, το προς μεταφορά 
ποσό σε κάθε κράτος μέλος από τις 
πιστώσεις που δεσμεύονται από τον 
τομέα «Διατήρηση και διαχείριση των 
φυσικών πόρων» του δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν 
στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο 
υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία 
καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές 

διαγράφεται
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του προϋπολογισμού [της επισιτιστικής 
βοήθειας σε άτομα σε κατάσταση 
ανέχειας] από τον προϋπολογισμό του 
2014.

Or. es

Τροπολογία 1307
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία σε εναρμόνιση με τις προηγούμενες προσπάθειες για την απαλοιφή του 
αποθεματικού επίδοσης.

Τροπολογία 1308
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1310
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1311
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό 
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με 

διαγράφεται
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το άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το 5% των πόρων για τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» αποτελεί το αποθεματικό
επίδοσης που κατανέμεται σύμφωνα με το 
άρθρο 20.

6. Εφόσον ενδείκνυται, και εάν λάβει 
σχετική απόφαση το κράτος μέλος, το 5% 
των πόρων για τον στόχο «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
αποθεματικού επίδοσης που κατανέμεται 
σύμφωνα με το άρθρο 20.

Or. es

Τροπολογία 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ποσοστό 0,2% των πόρων του ΕΤΠΑ 
για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» διατίθεται σε 
καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής στον τομέα της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης.

7. Ποσοστό XX% των πόρων του ΕΤΠΑ 
για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» διατίθεται σε 
καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής στον τομέα της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης.

Or. es

Τροπολογία 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48% των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
11 700 000 004 ευρώ).

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7%
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα Ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 (δηλ. σύνολο xxx).

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 37· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 
πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 
2013 (2011/2035(INI)).

Τροπολογία 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48% των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
11 700 000 004 ευρώ).

Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7%
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα Ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 (δηλ. σύνολο XXX ευρώ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της θέσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια, με την οποία 
ζητείται να διατεθεί από τους συνολικούς πόρους για τη συνοχή ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 
7% στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, είναι εύλογο να θεσπιστεί το ποσοστό του 7% από 
τους συνολικούς πόρους για τη χρηματοδότηση των Ταμείων κατά για την περίοδο 2014-2020.
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Τροπολογία 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48% των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
11 700 000 004 ευρώ).

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7%
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα Ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 (δηλ. σύνολο XX.XXX.XXX.XXX
ευρώ). Οι πόροι αυτοί αφαιρούνται από 
τους συνολικούς πόρους που διατίθενται 
για την πολιτική συνοχής βάσει σχετικής 
κατανομής στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1317
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48% των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
11 700 000 004 ευρώ).

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7% 
των συνολικών διαθέσιμων πόρων για 
δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων 
από τα Ταμεία για την περίοδο 2014 έως 
2020 (δηλ. σύνολο XX.XXX.XXX.XXX
ευρώ).

Or. fi

Τροπολογία 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48% των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
11 700 000 004 ευρώ).

8. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 
3,48% των συνολικών διαθέσιμων πόρων 
για δημοσιονομικές αναλήψεις 
υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την 
περίοδο 2014 έως 2020 (δηλ. σύνολο 
XX.XXX.XXX.XXX ευρώ).

Or. es

Τροπολογία 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 84 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 84α
Πόροι για τη μακροπεριφερειακή 

συνεργασία
(1) Κατόπιν συμφωνίας της ομάδας 
κρατών μελών που έχουν δημιουργήσει 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
οι πόροι για τη μακροπεριφερειακή 
συνεργασία μπορεί να ανέρχονται στο 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
τουλάχιστον στο 20% των πόρων για τον 
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» που διατίθενται από 
όλα τα Ταμεία κατά την περίοδο από το 
2014 έως το 2020 στα κράτη μέλη που 
έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο συνθήκης ή που έχουν 
προσχωρήσει στη συνθήκη για τη 
δημιουργία του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. 
(2) Κατόπιν συμφωνίας της ομάδας 
κρατών μελών που έχουν δημιουργήσει 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ή 
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των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη 
συνθήκη για τη δημιουργία του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, οι πόροι 
για τη μακροπεριφερειακή συνεργασία 
μπορεί επίσης να διατίθενται στο ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης είτε από 
τους δημόσιους πόρους των κρατών που 
έχουν δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο συνθήκης ή των κρατών που 
έχουν προσχωρήσει στη συνθήκη για τη 
δημιουργία του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης είτε από 
πόρους που προέρχονται από την ΕΤΕπ. 
(3) Οι πόροι για τις δημοσιονομικές 
διορθώσεις όλων των Ταμείων που 
πραγματοποιεί η Επιτροπή έναντι κρατών 
μελών της υπό εξέταση 
μακροπεριφέρειας κατά την περίοδο 
2007-2013, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
συνιστούν εξίσου πόρους για τη 
μακροπεριφερειακή συνεργασία.
(4) Οι πόροι που διατίθενται από όλα τα 
Ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013, και 
συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία της 
31ης Δεκεμβρίου 2013, και δεν έχουν 
εκταμιευτεί από τα κράτη μέλη της υπό 
εξέταση μακροπεριφέρειας, 
χρησιμοποιούνται επίσης ως πόροι για 
τον στόχο της μακροπεριφερειακής 
συνεργασίας. 
 (5) Οι πόροι που διατίθενται από όλα τα 
Ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013, και 
συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία της 
31ης Δεκεμβρίου 2013, και δεν έχουν 
απορροφηθεί από τα κράτη μέλη της υπό 
εξέταση μακροπεριφέρειας, 
χρησιμοποιούνται επίσης ως πόροι για 
τον στόχο της μακροπεριφερειακής 
συνεργασίας.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου και του γεγονότος ότι η μακροπεριφερειακή συνεργασία βασίζεται στον διάλογο και τη 
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών τα οποία δημιουργούν ταμείο μακροπεριφερειακής 
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ανάπτυξης δυνάμει συνθήκης ή μεταξύ των κρατών μελών που προσχωρούν στην συνθήκη για 
τη δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Το στοιχείο αυτό συνεπάγεται την 
εφαρμογή αυστηρότατων διατάξεων, μεταξύ άλλων, πραγματικής ολοκλήρωσης, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης
και τις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες και τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες.

Or. de

Τροπολογία 1321
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται κατά κανόνα η μεταφορά 
μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών των 
συνολικών πιστώσεων που διατίθενται σε 
κάθε κράτος μέλος για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες 
μετάβασης και τις περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες.

Or. de

Τροπολογία 1322
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
με εξαίρεση τα πολυπεριφερειακά 
προγράμματα με εδαφική διάσταση, τα
κοινά σχέδια δράσης (κεφάλαιο 3 του 
παρόντος κανονισμού), τις στρατηγικές 
αστικής ανάπτυξης, άλλες στρατηγικές ή 
εδαφικά σύμφωνα, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται η μεταφορά, είτε μεταξύ 
των κατηγοριών περιφερειών εντός ενός 
δεδομένου κράτους μέλους είτε μεταξύ 
των κρατών μελών, των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 1324
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ 
των κατηγοριών περιφερειών των 
συνολικών πιστώσεων που διατίθενται 
σε κάθε κράτος μέλος για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ 
των κατηγοριών περιφερειών των 
συνολικών πιστώσεων που διατίθενται 
σε κάθε κράτος μέλος για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες. Το παρόν μέτρο δεν 
αφορά τις πιστώσεις που διατίθενται 
στο ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης για τον στόχο της 
μακροπεριφερειακής συνεργασίας.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου και του γεγονότος ότι η μακροπεριφερειακή συνεργασία βασίζεται στον διάλογο και τη 
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών τα οποία δημιουργούν ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης δυνάμει συνθήκης ή μεταξύ των κρατών μελών που προσχωρούν στην συνθήκη για 
τη δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1325
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
εξαιρουμένων των πολυπεριφερειακών 
προγραμμάτων με εδαφική διάσταση, 
των κοινών σχεδίων δράσης (βλ. 



AM\903905EL.doc 121/187 PE491.056v01-00

EL

κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού), 
των στρατηγικών αστικής ανάπτυξης, 
άλλων στρατηγικών ή εδαφικών 
συμφώνων κατά την έννοια του άρθρου 
12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΕΚΤ].

Or. fr

Τροπολογία 1326
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

1. Απαγορεύεται η μεταφορά μεταξύ των 
κατηγοριών περιφερειών των συνολικών 
πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος 
μέλος για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
με εξαίρεση τα πολυπεριφερειακά 
προγράμματα με εδαφική διάσταση, τα 
κοινά σχέδια δράσης (βλ. κεφάλαιο 3 του 
παρόντος κανονισμού), τις στρατηγικές 
αστικής ανάπτυξης, άλλες στρατηγικές ή 
εδαφικά σύμφωνα, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΕΚΤ].

Or. en

Τροπολογία 1327
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 

διαγράφεται
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αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, 
πρόταση ενός κράτους μέλους στην 
πρώτη υποβολή της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης του, για μεταφορά ποσοστού 
μέχρι 2% των συνολικών πιστώσεων για 
μια κατηγορία περιφερειών προς άλλες 
κατηγορίες περιφερειών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι περιφέρειες διαθέτουν ήδη ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλιο, δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μεταφορά πόρων μεταξύ των περιφερειών, κυρίως σε περίπτωση που οι 
μεγαλύτεροι δικαιούχοι είναι οι περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες εις βάρος των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών. Είναι προφανές ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις εν προκειμένω δεν 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 174 της Συνθήκης. Η παρούσα τροπολογία παρουσιάζει συνάφεια με το περιεχόμενο της 
αιτιολογικής σκέψης αριθ. 59.

Τροπολογία 1328
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 2% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 30% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

Or. de
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Τροπολογία 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 2% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 10% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες
περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 1330
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 85 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 2% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή δύναται να δεχθεί, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις που 
συνδέονται με την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων θεματικών στόχων, πρόταση 
ενός κράτους μέλους στην πρώτη υποβολή 
της σύμβασης εταιρικής σχέσης του, για 
μεταφορά ποσοστού μέχρι 6% των 
συνολικών πιστώσεων για μια κατηγορία 
περιφερειών προς άλλες κατηγορίες 
περιφερειών.

Or. en
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Τροπολογία 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Δημόσια ή ισοδύναμη διαρθρωτική 
δαπάνη υποστηριζόμενη από τους 
δημόσιους διοικητικούς φορείς μέσω 
επενδυτικής συγχρηματοδότησης που 
ενεργοποιείται δυνάμει χρηματοδότησης 
από το ΚΣΠ εκπίπτει από τον υπολογισμό 
του διαρθρωτικού ελλείμματος κατά τον 
καθορισμό των μεσοπρόθεσμων στόχων 
για τη χώρα στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1466/97, και εκπίπτει εξίσου 
κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
με το προληπτικό σκέλος του συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης, στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1467/97.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται απαραίτητο να προβλεφθεί ένας μηχανισμός που θα εγγυάται στα εθνικά κράτη 
επενδύσεις για τη συγχρηματοδότηση έργων που κρίνονται στρατηγικής σημασίας για την 
οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης, χωρίς να επιβάλλονται οι περιορισμοί 
του συμφώνου σταθερότητας.

Τροπολογία 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επαλήθευση του αν το επίπεδο των 
δημόσιων ή ισοδύναμων διαρθρωτικών 
δαπανών για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 

διαγράφεται
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διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 
περιόδου πραγματοποιείται μόνο στα 
κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες 
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό 
τουλάχιστον 15% του συνολικού 
πληθυσμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προϋπόθεση της προσθετικότητας θα πρέπει να εξετάζεται σε όλα τα κράτη μέλη, βλ. άρθρα 1 
και 2· στο ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 (2011/2035(INI)), το ΕΚ «αναγνωρίζει επίσης 
την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής ενίσχυσης, όταν τα χρηματοδοτούμενα σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έργα συμβάλλουν στην επίτευξη πανευρωπαϊκών στόχων ως 
προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τον πολιτισμό, τη διαχείριση πόρων, τον αθλητισμό, τη δημογραφική ανάπτυξη, 
τον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό, την κοινωνική συνοχή ή τη διασυνοριακή ανάπτυξη, και ότι 
όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς ευρωπαϊκή ώθηση».

Τροπολογία 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επαλήθευση του αν το επίπεδο των 
δημόσιων ή ισοδύναμων διαρθρωτικών 
δαπανών για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 
διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 
περιόδου πραγματοποιείται μόνο στα 
κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες 
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό 
τουλάχιστον 15% του συνολικού 
πληθυσμού.

Η επαλήθευση του αν το επίπεδο των 
δημόσιων ή ισοδύναμων διαρθρωτικών 
δαπανών για τον στόχο «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» 
διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 
περιόδου πραγματοποιείται μόνο στα 
κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες 
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό 
τουλάχιστον 20% του συνολικού 
πληθυσμού.

Or. fr

Τροπολογία 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό 
τουλάχιστον 70% του πληθυσμού, η 
επαλήθευση πραγματοποιείται σε εθνικό 
επίπεδο.

Στα κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες καλύπτουν 
ποσοστό τουλάχιστον 70% του 
πληθυσμού, η επαλήθευση 
πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό άνω του 
15% και κατώτερο του 70% του 
πληθυσμού, η επαλήθευση 
πραγματοποιείται σε εθνικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Προς τον σκοπό 
αυτό, τα εν λόγω κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις 
δαπάνες στις λιγότερο αναπτυγμένες και
στις περιφέρειες μετάβασης σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας επαλήθευσης.

Στα κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες καλύπτουν 
ποσοστό άνω του 15% και κατώτερο του 
70% του πληθυσμού, η επαλήθευση 
πραγματοποιείται σε εθνικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Προς τον σκοπό 
αυτό, τα εν λόγω κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις 
δαπάνες στις λιγότερο αναπτυγμένες και 
στις περιφέρειες μετάβασης σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας επαλήθευσης.

Or. de

Τροπολογία 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες 
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό άνω του 
15% και κατώτερο του 70% του 
πληθυσμού, η επαλήθευση 
πραγματοποιείται σε εθνικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Προς τον σκοπό 
αυτό, τα εν λόγω κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις 
δαπάνες στις λιγότερο αναπτυγμένες και 
στις περιφέρειες μετάβασης σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας επαλήθευσης.

Στα κράτη μέλη στα οποία οι λιγότερο 
αναπτυγμένες και οι περιφέρειες 
μετάβασης καλύπτουν ποσοστό άνω του 
20% και κατώτερο του 70% του 
πληθυσμού, η επαλήθευση 
πραγματοποιείται σε εθνικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο. Προς τον σκοπό 
αυτό, τα εν λόγω κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις 
δαπάνες στις λιγότερο αναπτυγμένες και 
στις περιφέρειες μετάβασης σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας επαλήθευσης.

Or. fr

Τροπολογία 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 86 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή σε 
προγράμματα ταμείου 
μακροπεριφερειακής συνεργασίας που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου της 
μακροπεριφερειακής συνεργασίας.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου και του γεγονότος ότι η μακροπεριφερειακή συνεργασία βασίζεται στον διάλογο και τη 
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών τα οποία δημιουργούν ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης δυνάμει συνθήκης ή μεταξύ των κρατών μελών που προσχωρούν στην συνθήκη για 
τη δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.



PE491.056v01-00 128/187 AM\903905EL.doc

EL

Τροπολογία 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί να συνδυάζει επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά τους 
σε άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες 
προτεραιότητας. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις, ένας
άξονας προτεραιότητας μπορεί να
αφορά μία ή περισσότερες κατηγορίες
περιφέρειας ή να συνδυάζει μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διάφορους θεματικούς στόχους και 
ταμεία, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανονισμούς των Ταμείων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκολύνεται η χρήση πολυταμειακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 1339
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να 
εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες 
κατηγορίες περιφέρειας και να
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52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί να συνδυάζει επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά τους 
σε άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους 
θεματικούς στόχους, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων.

Or. de

Τροπολογία 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί να συνδυάζει επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, 
ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά τους 
σε άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να
αφορά μία ή περισσότερες κατηγορίες
περιφέρειας ή να συνδυάζει μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διάφορους θεματικούς στόχους και 
ταμεία, σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς 
των Ταμείων.

Or. en
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Τροπολογία 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί 
να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους 
οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, ώστε να 
διευκολύνεται η συνεισφορά τους σε 
άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο και μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Ένας
άξονας προτεραιότητας μπορεί, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να αυξηθεί 
ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα 
σε μια θεματικά συνεπή ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της επιδίωξης των σκοπών 
και στόχων της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη:

Or. en

Τροπολογία 1342
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
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περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί 
να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις. 

περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Ένας
άξονας προτεραιότητας μπορεί να 
συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες από 
διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκφράζεται η επιθυμία, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα διάφορους στόχους της πολιτικής συνοχής και από 
τα διάφορα σκέλη της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί 
να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, ένας 
άξονας προτεραιότητας μπορεί να 
συνδυάζει μία ή περισσότερες
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους ή να συνδυάζει μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές
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αιτιολογημένες περιστάσεις. επενδυτικές προτεραιότητες από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ 
στο πλαίσιο ενός θεματικού στόχου.

Or. en

Τροπολογία 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί 
να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί 
να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις. Επιπλέον, 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθει σε δημογραφικές μεταβολές, 
στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, ένας άξονας 
μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους 
από έναν θεματικούς στόχους.

Or. es

Τροπολογία 1345
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. An operational programme shall consist 
of priority axes. Ένας άξονας 
προτεραιότητας αφορά ένα Ταμείο για μια 
κατηγορία περιφέρειας, αντιστοιχεί, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 52, σε έναν 
θεματικό στόχο και περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες 
του εν λόγω θεματικού στόχου, σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανονισμούς των 
Ταμείων. Για το ΕΚΤ, ένας άξονας 
προτεραιότητας μπορεί να συνδυάζει 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις.

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, ένας άξονας 
προτεραιότητας μπορεί να συνδυάζει 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διαφορετικούς θεματικούς στόχους οι 
οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 
8, 9, 10 και 11, ώστε να διευκολύνεται η 
συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 1346
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για μια κατηγορία περιφέρειας, 
αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 
52, σε έναν θεματικό στόχο και 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω 
θεματικού στόχου, σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανονισμούς των Ταμείων. Για το 
ΕΚΤ, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί 

1. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Κάθε άξονας προτεραιότητας αφορά ένα 
Ταμείο για κάθε επιμέρους κατηγορία 
περιφέρειας – εκτός όσον αφορά το 
Ταμείο Συνοχής – και αντιστοιχεί, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 52, σε ένα θεματικό 
στόχο και περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες 
του εν λόγω θεματικού στόχου, σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανονισμούς των 
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να συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους 
οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, ώστε να 
διευκολύνεται η συνεισφορά τους σε 
άλλους άξονες προτεραιότητας, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

Ταμείων. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, και εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά 
συνεπή ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
επιδίωξης των σκοπών και των στόχων 
της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, ένας άξονας προτεραιότητας 
μπορεί:
α) να αφορά περισσότερες από μία 
κατηγορίες περιφέρειας·
β) να συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΚΤ στο πλαίσιο ενός 
θεματικού στόχου·
γ) να συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους, με την επιφύλαξη 
ορίου 20% της συνεισφοράς της Ένωσης 
σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα·
δ) στην περίπτωση του ΕΚΤ, να 
συνδυάζει επενδυτικές προτεραιότητες 
από διαφορετικούς θεματικούς στόχους 
του άρθρου 9 (παράγραφοι 8, 9, 10 και 
11) ώστε να διευκολύνεται η συνεισφορά 
τους σε άλλους άξονες προτεραιότητας.
Τα κράτη μέλη δύνανται να συνδυάζουν 
δύο ή περισσότερες από τις επιλογές που 
περιγράφονται στα στοιχεία α) έως δ).

Or. de

Τροπολογία 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αφορά περισσότερες από μία 
κατηγορίες περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΚΤ στο πλαίσιο ενός 
θεματικού στόχου·

Or. en

Τροπολογία 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνδυάζει μία ή περισσότερες 
συμπληρωματικές επενδυτικές 
προτεραιότητες από διαφορετικούς 
θεματικούς στόχους, με την επιφύλαξη 
ορίου 20% της συνεισφοράς της Ένωσης 
σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, ιδίως 
όσον αφορά τα τμήματα της συνεισφοράς 
που προορίζονται για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση εδαφικής ανάπτυξης·
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Or. en

Τροπολογία 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για το ΕΚΤ, […] να συνδυάζει 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διάφορους θεματικούς στόχους οι οποίοι 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 8, 9, 
10 και 11, προκειμένου να διευκολύνεται 
η συνεισφορά τους σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας [...].

Or. en

Τροπολογία 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν 
σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα έναν 
άξονα προτεραιότητας για την παροχή 
τεχνικής βοήθειας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 52· η εν λόγω προτεραιότητα δεν 
εφαρμόζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
β) σημεία (i), (ii) και (iv), στοιχείο γ) 
σημεία (ii) έως (vi a) και στοιχείο ε) 
σημεία (i) έως (ii a) του παρόντος 
άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, απαιτείται ανάλογη προσαρμογή όλων των σχετικών 
διασταυρούμενων αναφορών.

Τροπολογία 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να συνδυάζουν 
δύο ή περισσότερες από τις επιλογές α) 
έως δ).

Or. en

Τροπολογία 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη που περιλαμβάνει:

α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και της στρατηγικής 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που 
περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) προσδιορισμό των αναγκών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις συστάσεις για κάθε χώρα 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και 
των συστάσεων του Συμβουλίου που 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, και 
λαμβανομένων υπόψη των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών και των εθνικών και 
περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων·

(i) προσδιορισμό των αναγκών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις συστάσεις για κάθε χώρα 
και τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών και της Ένωσης βάσει του άρθρου 
121 παράγραφος 2 και των συστάσεων και 
των κατευθυντηρίων γραμμών του 
Συμβουλίου, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη 
τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την 
απασχόληση, που εγκρίνονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
και λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των 
αναγκών των υπό εξέταση κρατών μελών 
ή/και περιφερειών στον τομέα της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) προσδιορισμό των αναγκών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις συστάσεις για κάθε 
χώρα βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 
2 και των συστάσεων του Συμβουλίου 
που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, και
λαμβανομένων υπόψη των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
και των εθνικών και περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων·

(i) προσδιορισμό των αναγκών, 
λαμβανομένων υπόψη των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
και των εθνικών και περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων·

Or. fr
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Τροπολογία 1356
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) προσδιορισμό των αναγκών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις συστάσεις για κάθε χώρα 
βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και 
των συστάσεων του Συμβουλίου που 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, και 
λαμβανομένων υπόψη των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
και των εθνικών και περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων·

(i) προσδιορισμό των αναγκών, 
λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων 
που εντοπίζονται στις συναφείς συστάσεις 
για κάθε χώρα βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 και των συστάσεων του 
Συμβουλίου που εγκρίνονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
και λαμβανομένων υπόψη των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
και των εθνικών και περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων·

Or. en

Τροπολογία 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών 
στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα 
αποτελέσματα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης·

(ii) αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών 
στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα 
αποτελέσματα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, σύμφωνα, κατά περίπτωση, 
με τις ανάγκες των κρατών μελών ή/και 
των περιφερειών στον τομέα της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 1358
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών 
στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης και τα 
αποτελέσματα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης·

(ii) αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών 
στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, 
καθώς και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης 
και τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης·

Or. de

Τροπολογία 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) παρουσίαση των συντονιστικών 
διαδικασιών μεταξύ των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση», των 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και 
των προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης (ENPI), του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) για τις 
υπό εξέταση περιφέρειες.

Or. fr
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Τροπολογία 1360
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) κατά περίπτωση, παρουσίαση των 
συντονιστικών διαδικασιών μεταξύ των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας και των 
προγραμμάτων από το σκέλος της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης για τις 
υπό εξέταση περιφέρειες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η κατάσταση των περιφερειών που δεν 
διαθέτουν ευρωπαϊκά σύνορα, θα ήταν σκόπιμο να ενισχυθούν οι διατάξεις σχετικά με τη 
συνεργασία στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι εν λόγω διατάξεις αναμένεται 
επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων έργων στο πλαίσιο συμφωνίας 
αποκεντρωμένης συνεργασίας.

Τροπολογία 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους·

(i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους 
αντίστοιχους ειδικούς στόχους, σύμφωνα 
με τις διάφορες επιλογές που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·

Or. en
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Τροπολογία 1362
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) περιγραφή των δράσεων που πρόκειται 
να υποστηριχθούν, περιλαμβανομένου του 
εντοπισμού των βασικών στοχευόμενων 
ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων 
περιοχών και των τύπων των δικαιούχων, 
κατά περίπτωση, και της 
προγραμματιζόμενης χρήσης των 
χρηματοδοτικών μέσων·

(iii) περιγραφή των δράσεων που πρόκειται 
να υποστηριχθούν, περιλαμβανομένου του 
εντοπισμού των βασικών στοχευόμενων 
ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων 
περιοχών, κατά περίπτωση, και της 
προγραμματιζόμενης χρήσης των 
χρηματοδοτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης που 
ορίζεται στη σύμβαση εταιρικής σχέσης, 
η οποία περιλαμβάνει:

γ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης, η οποία 
περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν (i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
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τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς 
και με την ΕΤΕπ·

τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ, της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλων 
ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών
μέσων καθώς και με την ΕΤΕπ·

Or. de

Τροπολογία 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Νίκος Χρυσόγελος, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς 
και με την ΕΤΕπ·

(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως 
εκείνων που παρέχουν διαρθρωμένη 
συνεργασία, όπως το πρόγραμμα LIFE,
καθώς και με την ΕΤΕπ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «ολοκληρωμένα έργα» στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποτελούν απτό εργαλείο για 
την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και της κλιματικής διάστασης. Έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλουν σημαντικά στην αποδοτική χρήση των πόρων, στη συνεκτική εφαρμογή σημαντικού 
μέρους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησης της 
χρηματοδότησης που προβλέπεται για το περιβάλλον και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και της γεωργικής πολιτικής. Η δυνατότητα εφαρμογής τους στην πράξη προϋποθέτει 
τον προσδιορισμό δυνητικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Ταμείων του 
ΚΣΠ σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς 
και με την ΕΤΕπ·

(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων του 
ΚΣΠ στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων 
αξόνων προτεραιότητας και τους 
μηχανισμούς που διασφαλίζουν τον 
συντονισμό μεταξύ των Ταμείων και 
άλλων ενωσιακών και εθνικών 
χρηματοδοτικών μέσων καθώς και με την 
ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 1367
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς 
και με την ΕΤΕπ·

(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς 
και με την ΕΤΕπ, εάν δεν περιγράφονται 
επαρκώς στη σύμβαση εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Νίκος Χρυσόγελος, Karin 
Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) τη ρύθμιση συνεργασίας στο πλαίσιο 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
προτεραιοτήτων μεταξύ διαφορετικών 
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τομεακών διοικητικών φορέων σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, οδηγώντας, 
πρώτον, στον προσδιορισμό των 
περιοχών στις οποίες θα μπορούσαν να 
προβλεφθούν συμπληρωματικές δράσεις 
σε ολοκληρωμένα έργα στο πεδίο του 
περιβάλλοντος και του κλίματος και, 
δεύτερον, στον καθορισμό των 
χρηματοδοτικών τομέων στους οποίους 
μπορεί να αποφέρει οφέλη η χρήση 
λύσεων, μεθόδων και προσεγγίσεων που 
έχουν εγκριθεί δυνάμει του προγράμματος 
LIFE·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «ολοκληρωμένα έργα» στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποτελούν απτό εργαλείο για 
την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και της κλιματικής διάστασης. Έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλουν σημαντικά στην αποδοτική χρήση των πόρων, στη συνεκτική εφαρμογή σημαντικού 
μέρους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησης της 
χρηματοδότησης που προβλέπεται για το περιβάλλον και το κλίμα στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής και της γεωργικής πολιτικής. Η δυνατότητα εφαρμογής τους στην πράξη προϋποθέτει 
τον προσδιορισμό δυνητικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Ταμείων του 
ΚΣΠ σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
περιοχών και περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29·

(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
περιοχών και περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και τους μηχανισμούς 
που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη 
εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) που αναφέρεται 
στο άρθρο 99 του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και εκείνων που αναφέρονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθ. [ΕΚΤ] και περιλαμβάνουν την 
ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων από 
κάθε Ταμείο σε ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
περιοχών και περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29·

(ii) προγραμματισμένη ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης 
αστικών, αγροτικών, παράκτιων περιοχών 
και περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29·

Or. en

Τροπολογία 1371
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, παράκτιων 
περιοχών και περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29·

(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, 
παράκτιων, ορεινών περιοχών και 
περιοχών με ειδικά εδαφικά 
χαρακτηριστικά, και ιδίως τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης τους, οι ορεινές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ειδικές προκλήσεις. 



AM\903905EL.doc 147/187 PE491.056v01-00

EL

Καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά προβλήματα, όπως η αποδημία και το 
οικονομικό μειονέκτημα. Για τον λόγο αυτόν, ενδείκνυται να γίνει ξεχωριστή αναφορά στις 
συγκεκριμένες περιοχές.

Τροπολογία 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

(iii) τις λειτουργικές αστικές περιοχές
όπου θα υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης, 
χωρίς αποκλεισμούς αστικής ανάπτυξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. (ΕΤΠΑ), υπό τον όρο ότι οι 
τοπικές αρχές ή οι υφιστάμενοι φορείς 
διαχείρισης των λειτουργικών αστικών 
περιοχών όπου θα υλοποιηθούν οι 
ανωτέρω ολοκληρωμένες δράσεις έχουν 
δώσει τη συγκατάθεσή τους·
προστίθενται επίσης η ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [ΕΤΠΑ] και η ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΚΤ για 
ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα (iii) τον κατάλογο πόλεων και 
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υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

λειτουργικών περιοχών όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. es

Τροπολογία 1374
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

(iii) τον ενδεικτικό κατάλογο των πόλεων 
και των λειτουργικών περιοχών όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει 
να καταρτίζεται σε συνεργασία με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στα 
θεσμικά συστήματα όλων των κρατών 
μελών ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιη 
πρόσβαση, για όλες τις τοπικές αρχές που 
επιθυμούν να θέσουν σε εφαρμογή 
ολοκληρωμένα αστικά μέτρα, στην
ενδεικτική ετήσια κατανομή της 
υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τις ενέργειες 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των πόρων 
που έχουν εκχωρηθεί στις πόλεις για 
διαχείριση δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΕΤΠΑ], και στην ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΚΤ για 
ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. it
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Τροπολογία 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

(iii) κατάλογο των πόλεων ή πλαίσιο 
κριτηρίων για την επιλογή των πόλεων 
και των λειτουργικών αστικών περιοχών
όπου θα υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 1376
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

(iii) έναν ενδεικτικό κατάλογο των 
πόλεων, των λειτουργικών αστικών 
περιοχών και άλλων λειτουργικών 
εδαφών σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 14 στοιχείο β) 
σημείο (ii) όπου θα υλοποιηθούν ενέργειες 
βιώσιμης αστικής, περιφερειακής ή 
εδαφικής ανάπτυξης, την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΤΠΑ για τις ενέργειες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των πόρων που 
έχουν εκχωρηθεί στις πόλεις ή σε άλλα 
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υφιστάμενα θεσμικά όργανα δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […] [ΕΤΠΑ] για τη διαχείριση 
λειτουργικών αστικών περιοχών και 
άλλων λειτουργικών εδαφών και την 
ενδεικτική ετήσια κατανομή της 
υποστήριξης του ΕΚΤ για ολοκληρωμένες 
δράσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο πόλεις, αλλά και πολλαπλές πόλεις, πόλεις με τα 
περίχωρά τους ή περιφερειακά αστικά κέντρα και, κατά συνέπεια, το στοιχείο αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στον ορισμό των αστικών περιοχών που υπόκεινται σε ανάπτυξη.

Τροπολογία 1377
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης. Ο εν λόγω κατάλογος 
καταρτίζεται σε συνεργασία με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
θεσμικών συστημάτων όλων των κρατών 
μελών ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη 
πρόσβαση για όλες τις τοπικές αρχές που 
επιθυμούν να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις· την
ενδεικτική ετήσια κατανομή της 
υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τις ενέργειες 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των πόρων 
που έχουν εκχωρηθεί στις πόλεις για 
διαχείριση δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…] [ΕΤΠΑ], και την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΚΤ για 
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ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. pt

Τροπολογία 1378
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου 
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

(iii) τον ενδεικτικό κατάλογο των πόλεων 
όπου θα υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για 
τις ενέργειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των πόρων που έχουν εκχωρηθεί στις 
πόλεις για διαχείριση δυνάμει του άρθρου
7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […] [ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική 
ετήσια κατανομή της υποστήριξης του 
ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) την ταυτοποίηση των περιοχών στις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων·

(iv) την ταυτοποίηση των περιοχών στις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, καθώς και των ρυθμίσεων 
εφαρμογής των άρθρων 28 και 29, 
περιλαμβανομένης της ενδεικτικής 
κατανομής των πιστώσεων από κάθε 
Ταμείο σε ολοκληρωμένες δράσεις·
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Or. en

Τροπολογία 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) τις ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και 
διακρατικές δράσεις με δικαιούχους 
εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο 
κράτος μέλος·

(v) τις ρυθμίσεις για διασυνοριακές,
διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις 
με δικαιούχους εγκατεστημένους σε 
τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη 
συνεισφορά των προγραμματισμένων 
παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές που 
αφορούν θαλάσσιες λεκάνες·

(vi) τη συνεισφορά των 
προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
όλες τις μορφές μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και στρατηγικών που 
αφορούν θαλάσσιες λεκάνες·

Or. en

Τροπολογία 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες·

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες και λειτουργικές ορεινές 
περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 1383
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες·

(vi) όπου αυτό ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
των προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες και την περιφέρεια των Άλπεων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιφέρεια των Άλπεων αντιμετωπίζει ειδικές δημογραφικές και φυσικές προκλήσεις και 
χρειάζεται, κατά συνέπεια, ιδιαίτερη υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi α) τον καθορισμό των περιοχών στις 
οποίες προωθούνται διασυνοριακές 
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συνδέσεις υποδομών ή/και περιφερειακές 
συνδέσεις·

Or. de

Τροπολογία 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi a) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν 
από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων 
που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο διακρίσεων ή αποκλεισμού, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν 
από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων 
που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 

διαγράφεται
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κίνδυνο διακρίσεων ή αποκλεισμού, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί η παρούσα τροπολογία, οι σχετικές διασταυρούμενες αναφορές θα χρειασθεί να 
προσαρμοσθούν αναλόγως.

Τροπολογία 1387
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια και των περιφερειών που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές 
προκλήσεις ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. de

Τροπολογία 1388
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των περιφερειακών 
δημογραφικών προκλήσεων και των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και στα 
άτομα με αναπηρία, και την ενδεικτική 
κατανομή πιστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 1390
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή των περιοχών που, λόγω της 
γεωγραφικής θέσης τους, αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως οι ορεινές 
περιοχές, ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της φύσης τους, οι ορεινές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ειδικές προκλήσεις. 
Καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά προβλήματα, όπως η αποδημία και το 
οικονομικό μειονέκτημα. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντική η υιοθέτηση 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη χρηματοδοτική υποστήριξη των διαρθρωτικών ταμείων.

Τροπολογία 1391
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση 
των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται κατ’ εξοχήν από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 

δ) εφόσον ενδείκνυται, τη συνεισφορά 
στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στη σύμβαση εταιρικής σχέσης 
για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών 
των γεωγραφικών περιοχών που 
πλήττονται κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
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ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·

διακρίσεων ή αποκλεισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) τα αποτελέσματα της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος που 
διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/42/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 1393
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) για κάθε εκ των προτέρων όρο που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV, 
ο οποίος δεν ικανοποιείται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων 
και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών 
των μέτρων·

(ii) για κάθε εκ των προτέρων όρο που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV, 
ο οποίος δεν ικανοποιείται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων·

Or. en
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Τροπολογία 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση
του επιχειρησιακού προγράμματος και 
τον ρόλο των εταίρων στην εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

(iii) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση 
και στην εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, 
συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των 
εταίρων που συμμετέχουν, πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο επιλογής τους, τις 
ευθύνες και τις απόψεις τους·

Or. en

Τροπολογία 1395
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση 
του επιχειρησιακού προγράμματος και τον 
ρόλο των εταίρων στην εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

(iii) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση 
του επιχειρησιακού προγράμματος και τον 
ρόλο των σχετικών εταίρων στην 
εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 1396
Ramona Nicole Mănescu
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την προγραμματιζόμενη χρήση της 
τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει 
δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων, 
με τις σχετικές πληροφορίες βάσει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) του σχετικού 
άξονα προτεραιότητας·

(i) την προγραμματιζόμενη χρήση της 
τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει 
δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των αρχών, των εταίρων και 
των δικαιούχων, με τις σχετικές 
πληροφορίες βάσει της παραγράφου 2 
στοιχείο β) του σχετικού άξονα 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την προγραμματιζόμενη χρήση της 
τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει
δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων, 
με τις σχετικές πληροφορίες βάσει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) του σχετικού 
άξονα προτεραιότητας·

(i) την προγραμματιζόμενη χρήση της 
επιλογής τεχνικής βοήθειας που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
ε) του παρόντος άρθρου και τις 
προγραμματιζόμενες δράσεις για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
αρχών, των δικαιούχων και των εταίρων 
που αναφέρονται στο άρθρο 5, σύμφωνα 
με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
με τις σχετικές πληροφορίες βάσει της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) του σχετικού 
άξονα προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 1398
Victor Boştinaru
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και των 
σχεδιαζόμενων δράσεων για την επίτευξη 
της μείωσης αυτής της επιβάρυνσης που 
συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους·

(ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και των 
σχεδιαζόμενων δράσεων για την επίτευξη 
της μείωσης αυτής της επιβάρυνσης που 
συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους και 
προθεσμίες·

Or. en

Τροπολογία 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) εκτίμηση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και 
των σχεδιαζόμενων δράσεων για την 
επίτευξη της μείωσης αυτής της 
επιβάρυνσης που συνοδεύεται από 
ποσοτικούς στόχους·

(ii) τις σχεδιαζόμενες δράσεις για την 
επίτευξη της μείωσης της διοικητικής
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους που 
συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 1400
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και των 
σχεδιαζόμενων δράσεων για την επίτευξη 
της μείωσης αυτής της επιβάρυνσης που 

(ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης 
για τους δικαιούχους και, εφόσον 
ενδείκνυται, των σχεδιαζόμενων δράσεων 
για την επίτευξη μείωσης της διοικητικής
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συνοδεύεται από ποσοτικούς στόχους· επιβάρυνσης·

Or. en

Τροπολογία 1401
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κατάλογο μεγάλων έργων των οποίων 
η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της 
εκτέλεσης των βασικών έργων είναι πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2018·

ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων έργων των 
οποίων η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 
της εκτέλεσης των βασικών έργων είναι 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018·

Or. en

Τροπολογία 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) κατάλογο μεγάλων έργων των οποίων 
η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της 
εκτέλεσης των βασικών έργων είναι πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2018·

(iii) μη εξαντλητικό κατάλογο μεγάλων 
έργων των οποίων η εκτιμώμενη 
ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης των 
βασικών έργων είναι πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2018·

Or. en

Τροπολογία 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων της υποστήριξης 
από τα Ταμεία και της εθνικής 
συμμετοχής. Όταν η εθνική συμμετοχή 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, ο πίνακας 
παρουσιάζει ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών. 
Παρουσιάζει, για ενημερωτικούς λόγους, 
την προβλεπόμενη συνεισφορά της ΕΤΕπ·

(ii) πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και για 
κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των 
συνολικών πιστώσεων της υποστήριξης 
από τα Ταμεία και της εθνικής 
συμμετοχής. Για τους άξονες 
προτεραιότητας που αφορούν 
περισσότερες από μία κατηγορίες 
περιφέρειας, ο πίνακας καθορίζει τα 
διάφορα ποσά από κάθε συγκεκριμένο 
ταμείο και τα αντίστοιχα 
συγχρηματοδοτούμενα ποσά για κάθε 
κατηγορία περιφέρειας. Για τους άξονες 
προτεραιότητας που συνδυάζουν μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές 
επενδυτικές προτεραιότητες από 
διαφορετικά Ταμεία του ΚΣΠ, ο πίνακας
καθορίζει τα αντίστοιχα ποσά από κάθε 
ταμείο. Όταν η εθνική συμμετοχή 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση, ο πίνακας 
παρουσιάζει ενδεικτική κατανομή μεταξύ 
των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών. 
Παρουσιάζει, για ενημερωτικούς λόγους, 
την προβλεπόμενη συνεισφορά της ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) την προγραμματισμένη σύνδεση 
πιστώσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής με άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως με τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·
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Or. de

Τροπολογία 1405
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τα στοιχεία της αρχής διαπίστευσης,
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής 
πιστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, 
και της αρχής ελέγχου·

(i) τα στοιχεία της διαχειριστικής αρχής, 
της αρχής πιστοποίησης, ανάλογα με την 
περίπτωση, και της αρχής ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τα στοιχεία της αρχής διαπίστευσης,
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής 
πιστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, 
και της αρχής ελέγχου·

(i) τα στοιχεία της διαχειριστικής αρχής, 
της αρχής πιστοποίησης, ανάλογα με την 
περίπτωση, και της αρχής ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τα στοιχεία της αρχής διαπίστευσης,
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής 
πιστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, 

(i) τα στοιχεία της διαχειριστικής αρχής, 
της αρχής πιστοποίησης, ανάλογα με την 
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και της αρχής ελέγχου· περίπτωση, και της αρχής ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο η – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) τον καθορισμό της διαδικασίας για 
την κατανομή των πόρων με τη χρήση 
εξίσου ανταγωνιστικών διαδικασιών·

Or. de

Τροπολογία 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) περιγραφή των ειδικών δράσεων για να 
ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των 
πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων·

(i) περιγραφή των ειδικών δράσεων για να 
ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των 
πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας,
ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής με 
βάση το οικοσύστημα και η προσαρμογή 
σε αυτήν, η ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές, η πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) περιγραφή των ειδικών δράσεων για να 
ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των 
πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων·

(i) εφόσον ενδείκνυται, περιγραφή των 
ειδικών δράσεων για να ληφθούν υπόψη 
κατά την επιλογή των πράξεων οι 
απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, 
η αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός 
της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή 
σε αυτήν, η ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές, η πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 1411
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των 
πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων·

(i) πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις
για να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος, η 
αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός 
της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή 
σε αυτήν, η ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές, η πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο i α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
να ληφθεί υπόψη η προώθηση της 
ένταξης όλων των ομάδων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ή τον 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1415
László Surján

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο 
παρόμοιων διακρίσεων, και ιδίως τις 
απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 1416
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) περιγραφή της συνεισφοράς του 
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στην επιδότηση υποδομών·

Or. de

Τροπολογία 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, τις 
ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και 
πράξης.

(iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και τις ρυθμίσεις που 
εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε επίπεδο 
επιχειρησιακού προγράμματος και πράξης, 
καθώς και περιγραφή των ειδικών 
δράσεων που εφαρμόζονται για την 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, τις 
ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και 
πράξης.

(iii) εφόσον ενδείκνυται, περιγραφή της 
συμβολής του στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και, 
κατά περίπτωση, τις ρυθμίσεις που 
εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε επίπεδο 
επιχειρησιακού προγράμματος και πράξης.

Or. en
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Τροπολογία 1420
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, τις 
ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και 
πράξης.

(iii) πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή 
του στην ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και, κατά περίπτωση, τις 
ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και 
πράξης.

Or. en

Τροπολογία 1421
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) περιγραφή των ειδικών μέτρων που 
λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου 
της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας με 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
των μειονεκτικών ομάδων και τη μείωση 
της ανισότητας σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. it

Τροπολογία 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωμοδότηση 
στους εθνικούς φορείς ισότητας για τα 
μέτρα που ορίζονται στα σημεία (ii) και 
(iii) μαζί με την πρόταση επιχειρησιακού 
προγράμματος βάσει του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωμοδότηση 
στους εθνικούς φορείς ισότητας για τα 
μέτρα που ορίζονται στα σημεία (ii) και 
(iii) μαζί με την πρόταση επιχειρησιακού 
προγράμματος βάσει του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνωμοδότηση 
στους εθνικούς φορείς ισότητας και τους 
εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού για τα μέτρα 
που ορίζονται στα σημεία (i), (ii) και (iii),
μαζί με την πρόταση επιχειρησιακού 
προγράμματος βάσει του στόχου για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 87 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 87α
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Περιεχόμενο και έγκριση των ταμείων 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης βάσει 
του στόχου για τη μακροπεριφερειακή 

συνεργασία
(1) Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα 
αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. 
Ένας άξονας προτεραιότητας αντιστοιχεί 
στον θεματικό στόχο βάσει της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής που 
έχει εγκριθεί και περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες επενδυτικές 
προτεραιότητες του εν λόγω θεματικού 
στόχου που καθορίζεται στους ειδικούς 
κανονισμούς των Ταμείων. Οι 
επενδυτικές προτεραιότητες μπορεί να 
συνδυάζονται.
(2) Το ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης καθορίζει τα ακόλουθα:
α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του 
προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης στην 
επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη που 
περιλαμβάνει:
(i) προσδιορισμό των αναγκών για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις συστάσεις για κάθε 
χώρα και τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
κρατών μελών και της Ένωσης βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 και των 
συστάσεων του Συμβουλίου τις οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τα κράτη μέλη στις 
πολιτικές τους για την απασχόληση, που 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης, και 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών και 
περιφερειακών αναγκών· 
(ii) αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών 
στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συνθήκη που έχει συναφθεί στο πλαίσιο 
ομάδας κρατών μελών για τη δημιουργία 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
και τα αποτελέσματα της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης·
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β) για κάθε άξονα προτεραιότητας:
(i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και 
τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους·
(ii) τους κοινούς και ειδικούς δείκτες 
εκροών και αποτελεσμάτων, κατά 
περίπτωση με μια αρχική τιμή και μια 
ποσοτικά προσδιορισμένη τιμή στόχου, 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων·
(iii) περιγραφή των δράσεων που 
πρόκειται να υποστηριχθούν, 
περιλαμβανομένου του εντοπισμού των 
βασικών στοχευόμενων ομάδων, των 
ειδικών στοχευόμενων περιοχών και των 
τύπων των δικαιούχων, κατά περίπτωση, 
και της προγραμματιζόμενης χρήσης των 
χρηματοδοτικών μέσων·
(iv) τις αντίστοιχες κατηγορίες 
παρέμβασης βάσει ονοματολογίας που 
έχει εγκρίνει η Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 143 παράγραφος 3 και ενδεικτική 
κατανομή των προγραμματισμένων 
πόρων· 
γ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης που 
ορίζεται στη συνθήκη που έχει συναφθεί 
στο πλαίσιο ομάδας κρατών μελών για τη 
δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει:
(i) τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν 
τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του 
ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και άλλων ενωσιακών 
και εθνικών χρηματοδοτικών μέσων 
καθώς και με την ΕΤΕπ·
(ii) κατά περίπτωση, προγραμματισμένη 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής 
ανάπτυξης αστικών, αγροτικών, 
παράκτιων περιοχών και περιοχών με 
ειδικά εδαφικά χαρακτηριστικά, και 
ιδίως τις ρυθμίσεις εφαρμογής των 
άρθρων 28 και 29·
(iii) τον κατάλογο των πόλεων όπου θα 
υλοποιηθούν ενέργειες βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ 
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για τις ενέργειες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των πόρων που 
έχουν εκχωρηθεί στις πόλεις για 
διαχείριση δυνάμει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[ΕΤΠΑ] και την ενδεικτική ετήσια 
κατανομή της υποστήριξης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
για ολοκληρωμένες δράσεις· 
(iv) την ταυτοποίηση των περιοχών στις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων·
(v) τις ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και 
διακρατικές δράσεις με δικαιούχους 
εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα 
άλλο κράτος μέλος·
(vi) τη συνεισφορά των 
προγραμματισμένων παρεμβάσεων για 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και 
στρατηγικές που αφορούν θαλάσσιες 
λεκάνες·
δ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που ορίζεται στη συμφωνία 
των κρατών μελών για τη δημιουργία 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
για την αντιμετώπιση των ειδικών 
αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που 
πλήττονται κατ’ εξοχήν από τη φτώχεια 
και των αναγκών στοχευόμενων ομάδων 
που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο διακρίσεων ή αποκλεισμού, 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
περιθωριοποιημένες ομάδες, και την 
ενδεικτική κατανομή πιστώσεων·
ε) ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή των Ταμείων 
και περιλαμβάνουν:
(i) πλαίσιο επιδόσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 1·
(ii) για κάθε εκ των προτέρων όρο, ο 
οποίος δεν ικανοποιείται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και του επιχειρησιακού 
προγράμματος, περιγραφή των μέτρων 
για την τήρηση των εκ των προτέρων 
όρων, που θεσπίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα IV, και χρονοδιάγραμμα 
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εφαρμογής αυτών των μέτρων·
(iii) οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για 
τη συμμετοχή των εταίρων στην 
προετοιμασία του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και ο 
ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
ταμείων μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·
στ) ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή των Ταμείων, 
οι οποίες περιλαμβάνουν:
(i) την προγραμματιζόμενη χρήση της 
τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει
δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας των αρχών και των 
δικαιούχων, με τις σχετικές πληροφορίες 
βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β) του 
σχετικού άξονα προτεραιότητας·
(ii) εκτίμηση της διοικητικής 
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και 
των σχεδιαζόμενων δράσεων για την 
επίτευξη της μείωσης αυτής της 
επιβάρυνσης που συνοδεύεται από 
ποσοτικούς στόχους·
(iii) κατάλογος των κύριων έργων για τα 
οποία η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 
της εκτέλεσης των βασικών εργασιών 
είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018·
ζ) σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο 
περιλαμβάνει δύο πίνακες:
(i) πίνακα που προσδιορίζει για κάθε 
έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 53, 110 και 
111, το ποσό των συνολικών πιστώσεων 
που προβλέπεται ότι θα χορηγήσει κάθε 
Ταμείο·
(ii) πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, 
το ποσό των συνολικών πιστώσεων της 
υποστήριξης από τα Ταμεία και άλλους 
δημόσιους πόρους των κρατών μελών 
που έχουν δημιουργήσει βάσει σύναψης 
συνθήκης ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και των κρατών που έχουν 
προσχωρήσει στη συνθήκη για τη 
δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, για το πρόγραμμα του 
αντίστοιχου ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και για κάθε άξονα 
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προτεραιότητας και επιμέρους 
προτεραιότητα. Όταν η εθνική συμμετοχή 
αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση των κρατών μελών 
που έχουν δημιουργήσει βάσει σύναψης 
συνθήκης ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και των κρατών που έχουν 
προσχωρήσει στη συνθήκη για τη 
δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, ο πίνακας παρουσιάζει 
ενδεικτική κατανομή μεταξύ των 
δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών. 
Παρουσιάζει, για ενημερωτικούς λόγους, 
την προβλεπόμενη συνεισφορά της ΕΤΕπ· 
η) τις εκτελεστικές διατάξεις για το 
πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, οι 
οποίες περιλαμβάνουν:
(i) τα στοιχεία της αρχής διαπίστευσης, 
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής 
πιστοποίησης, ανάλογα με την 
περίπτωση, και της αρχής ελέγχου·
(ii) τα στοιχεία του φορέα στον οποίο η 
Επιτροπή πρέπει να καταβάλλει τις 
πληρωμές.
(3) Κάθε πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
περιλαμβάνει:
(i) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των 
πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος, η αποδοτικότητα των 
πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων·
(ii) περιγραφή των ειδικών δράσεων για 
την προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
την πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω 
φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού 
κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής του 
προγράμματος, και ιδίως σε σχέση με την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
διαφόρων στοχευόμενων ομάδων που 
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διατρέχουν κίνδυνο παρόμοιων 
διακρίσεων, και ιδίως τις απαιτήσεις για 
την εξασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες·
(iii) περιγραφή της συμβολής του στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και, κατά περίπτωση, τις 
ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος 
και πράξης.
Η ομάδα κρατών μελών που έχουν 
δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
υποβάλλει γνωμοδότηση στους εθνικούς 
φορείς ισότητας για τα μέτρα που 
ορίζονται στα σημεία (ii) και (iii) μαζί με 
την πρόταση προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης βάσει 
του στόχου για μακροπεριφερειακή 
συνεργασία.
(4) Η ομάδα κρατών μελών που έχουν 
δημιουργήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
συντάσσει το πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που ενέκρινε η 
Επιτροπή.
Η Επιτροπή εκδίδει το εν λόγω υπόδειγμα 
με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
2.
(5) Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την 
οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα με εκτελεστικές πράξεις.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου και του γεγονότος ότι η μακροπεριφερειακή συνεργασία βασίζεται στον διάλογο και τη 
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών τα οποία δημιουργούν ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης δυνάμει συνθήκης ή μεταξύ των κρατών μελών που προσχωρούν στην συνθήκη για 
τη δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
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Τροπολογία 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10%
της χρηματοδότησης της Ένωσης για 
έναν άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος σε 
περίπτωση που ο εν λόγω άξονας 
προτεραιότητας αντιστοιχεί στην επιλογή 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) του άρθρου 87, και με την 
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την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

επιφύλαξη ορίου 20% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος σε 
περίπτωση που ο εν λόγω άξονας 
προτεραιότητας αντιστοιχεί στην επιλογή 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) του άρθρου 87, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 1427
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 20% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Or. de

Τροπολογία 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.
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Or. es

Τροπολογία 1430
Tamás Deutsch

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 5% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

2. Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ μπορούν να 
χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό 
τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 15% της 
χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, μέρος μιας 
πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες για υποστήριξη από το άλλο 
Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας 
που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για 
την ικανοποιητική εφαρμογή της πράξης 
και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 88 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή σε 
προγράμματα ταμείου 
μακροπεριφερειακής συνεργασίας που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου της 
μακροπεριφερειακής συνεργασίας.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου και του γεγονότος ότι η μακροπεριφερειακή συνεργασία βασίζεται στον διάλογο και τη 
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών τα οποία δημιουργούν ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης δυνάμει συνθήκης ή μεταξύ των κρατών μελών που προσχωρούν στην συνθήκη για 
τη δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 89 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής 
καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής 
καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
εστιάζουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
νέοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, τα 
άτομα με αναπηρία και οι εθνοτικές 
μειονότητες, πρέπει να είναι επιλέξιμα 
ούτως ώστε να λειτουργούν στο σύνολο 
της επικράτειας, ανεξάρτητα από τους 
γεωγραφικούς περιορισμούς αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 89 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
εστιάζονται σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
νέοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες, οι 
μακροχρόνια άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, τα 
άτομα με αναπηρία και οι εθνοτικές 
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μειονότητες, θα πρέπει να είναι επιλέξιμα 
ούτως ώστε να λειτουργούν στο σύνολο 
της επικράτειας, ανεξάρτητα από 
γεωγραφικούς περιορισμούς.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που είναι προσανατολισμένες στις πλέον ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες προς εκτέλεση στο σύνολο της επικράτειας της εκάστοτε περιφέρειας. Η εμπειρία από 
τα πολυπεριφερειακά προγράμματα έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία που συνεισφέρει η 
ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων στις διάφορες περιφέρειες.

Τροπολογία 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 90 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια 
πράξη που αποτελείται από ένα σύνολο 
έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που 
έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια 
αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης 
οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς 
προσδιορισμένους στόχους και με 
συνολικό κόστος άνω των 50.000.000 
ευρώ (στο εξής «μεγάλο έργο»). Τα 
χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται 
μεγάλα έργα.

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια 
πράξη που αποτελείται από σύνολο έργων, 
δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν 
ως στόχο να ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη 
εργασία συγκεκριμένης οικονομικής ή 
τεχνικής φύσης με σαφώς 
προσδιορισμένους στόχους και για τις 
οποίες το συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω 
των 50.000.000 ευρώ, καθώς και στην 
περίπτωση πράξεων που συνεισφέρουν 
στον θεματικό στόχο του σημείου 7 του 
άρθρου 9, για τις οποίες το συνολικό 
επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει τα 
75.000.000 ευρώ (στο εξής «μεγάλο 
έργο»). Financial instruments shall not be 
considered major projects.

Or. en
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Τροπολογία 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 90 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια 
πράξη που αποτελείται από ένα σύνολο 
έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που 
έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια 
αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης 
οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς 
προσδιορισμένους στόχους και με 
συνολικό κόστος άνω των 50.000.000 
ευρώ (στο εξής «μεγάλο έργο»). Τα 
χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται 
μεγάλα έργα.

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, ή προγραμμάτων ταμείων 
μακροπεριφερειακής συνεργασίας, το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να 
χρηματοδοτούν μια πράξη που αποτελείται 
από ένα σύνολο έργων, δραστηριοτήτων ή 
υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να 
ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη εργασία 
συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής 
φύσης με σαφώς προσδιορισμένους 
στόχους και με συνολικό κόστος άνω των 
50.000.000 ευρώ (στο εξής «μεγάλο 
έργο»). Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν 
θεωρούνται μεγάλα έργα. Όλα τα 
μακροπεριφερειακά έργα που 
υποστηρίζονται από πρόγραμμα ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης πρέπει 
να συνάδουν με την ταξινόμηση των 
μεγάλων έργων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία επί του καινοτόμου σκέλους του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου και του γεγονότος ότι η μακροπεριφερειακή συνεργασία βασίζεται στον διάλογο και τη 
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών τα οποία δημιουργούν ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης δυνάμει συνθήκης ή μεταξύ των κρατών μελών που προσχωρούν στην συνθήκη για 
τη δημιουργία ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, με άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση μέσω της υλοποίησης μεγάλων πολυεθνικών μακροπεριφερειακών έργων.

Τροπολογία 1436
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 90 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια 
πράξη που αποτελείται από ένα σύνολο 
έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που 
έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια 
αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης 
οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς 
προσδιορισμένους στόχους και με 
συνολικό κόστος άνω των 50.000.000 
ευρώ (στο εξής «μεγάλο έργο»). Τα 
χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται 
μεγάλα έργα.

Στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια 
πράξη που αποτελείται από ένα σύνολο 
έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που 
έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια 
αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης 
οικονομικής ή τεχνικής φύσης, που 
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, με 
σαφώς προσδιορισμένους στόχους και με 
συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των 
50 000 000 ευρώ (στο εξής «μεγάλο 
έργο»). Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν 
θεωρούνται μεγάλα έργα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξετάζεται ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από μείζονα 
έργα, καταδεικνύοντας έτσι ότι τα διαρθρωτικά ταμεία δίδουν ολοένα μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Εκτιμάται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει μόνο έργα των οποίων το 
συνολικό επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει πράγματι το ποσό των 50.000.000 ευρώ, και όχι τις 
περιπτώσεις στις οποίες το συνολικό κόστος (επιλέξιμο και μη) ανέρχεται στο εν λόγω ποσό. Ο 
στόχος είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία για τον δικαιούχο.

Τροπολογία 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 90 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μείζονα έργα σε ιδιαίτερα αναπτυγμένες 
περιφέρειες είναι επιλέξιμα εφόσον 
αποδεικνύεται ότι εστιάζουν σε υποδομές 
κατά το σημείο 7 του άρθρου 9·

Or. de
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