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Τροπολογία 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – παράγραφος 91 – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με τα μεγάλα έργα, 
αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες:

Το κράτος μέλος, μια ομάδα κρατών 
μελών που έχει συγκροτήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, ή η 
διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες 
σχετικά με τα μεγάλα έργα, αμέσως μόλις 
ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές 
εργασίες:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1439
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή και πληροφορίες σχετικά με 
την επένδυση και τη γεωγραφική της θέση·

β) μια στρατηγική ανάλυση που 
περιλαμβάνει περιγραφή και πληροφορίες 
σχετικά με την επένδυση και τη 
γεωγραφική της θέση και με ποιο τρόπο 
θα βοηθήσει στο να δοθεί ώθηση στην 
οικονομία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη·

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Γνωρίζοντας ότι τα διαρθρωτικά ταμεία αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν μεγαλύτερη 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ανάμεσα στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, 
είναι σημαντικό να κατανοηθεί με ποιο τρόπο τα μεγάλα έργα θα βοηθήσουν στην τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη των περιφερειών όπου θα γίνουν οι επενδύσεις.

Τροπολογία 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πληροφορίες σχετικά με διεξαχθείσες 
μελέτες σκοπιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
ανάλυση εναλλακτικών επιλογών, τα 
αποτελέσματα και ανεξάρτητη 
επανεξέταση της ποιότητας·

δ) πληροφορίες σχετικά με διεξαχθείσες 
μελέτες σκοπιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
ανάλυση εναλλακτικών επιλογών, τα 
αποτελέσματα και ανεξάρτητη 
επανεξέταση της ποιότητας, τον 
μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο, 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για τους 
δημόσιους προϋπολογισμούς και τη 
συνοχή με την αειφόρο περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη 

Or. en

Τροπολογία 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που 
περιλαμβάνει οικονομική και 
χρηματοοικονομική ανάλυση και 

ε) ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που 
περιλαμβάνει οικονομική και 
χρηματοοικονομική ανάλυση, ανάλυση 
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αξιολόγηση κινδύνου· της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και της ενσωμάτωσης του 
εξωτερικού κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού κόστους, καθώς και 
αξιολόγηση κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ανάλυση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
τις ανάγκες μετριασμού της καθώς και την 
ανθεκτικότητα στις καταστροφές·

στ) ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 
97/11/ΕΚ, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
τις ανάγκες μετριασμού της, την 
προστασία της βιοποικιλότητας, την 
αποδοτικότητα των πόρων καθώς και την 
ανθεκτικότητα σε φυσικές καταστροφές 

Or. en

Τροπολογία 1443
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) την περιγραφή του τρόπου, του 
βαθμού και του αποτελέσματος της 
συμμετοχής εταίρων στην προετοιμασία 
των μεγάλων έργων 

Or. en
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Τροπολογία 1444
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) περιγραφή της προτεινόμενης 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για 
την ανάπτυξη και την υλοποίηση του 
μεγάλου έργου 

Or. en

Τροπολογία 1445
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) περιγραφή του τρόπου, του βαθμού 
και του αποτελέσματος της συμμετοχής 
εταίρων στην απόφαση για το μεγάλο 
έργο

Or. en

Τροπολογία 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) περιγραφή του τρόπου και του 
βαθμού συμμετοχής των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 στην απόφαση 
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για μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός καταλόγου με τους εταίρους που 
συμμετέχουν, τον τρόπο επιλογής τους, 
τις αρμοδιότητες τους και τις απόψεις 
τους ως προς την εφαρμογή της αρχής 
της εταιρικής σχέσης 

Or. en

Τροπολογία 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) περιγραφή του τρόπου και του 
βαθμού διαβούλευσης του κοινού σχετικά 
με την προετοιμασία και την υλοποίηση 
του μεγάλου έργου.

Or. en

Τροπολογία 1448
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ β) περιγραφή της προτεινόμενης 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για 
την ανάπτυξη και την υλοποίηση των 
μεγάλων έργων

Or. en

Τροπολογία 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE491.057v01-00 8/175 AM\903906EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρέχει ενδεικτικές 
κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία 
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 
διενέργεια της ανάλυσης κόστους -
ωφέλειας που προβλέπεται στο στοιχείο ε) 
ανωτέρω σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τη 
μεθοδολογία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της 
ανάλυσης κόστους - ωφέλειας που 
προβλέπεται στο στοιχείο ε) ανωτέρω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση της μεθοδολογίας αποτελεί μέτρο γενικής αναφοράς που αποσκοπεί στη συμπλήρωση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 
έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον κατάλογο των μεγάλων 
έργων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο 
κατάλογος επανεξετάζεται από το κράτος 
μέλος ή τη διαχειριστική αρχή δύο έτη 
μετά την έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος και μπορεί να 
προσαρμοστεί με αίτηση του κράτους 
μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
ιδίως για να περιληφθούν μεγάλα έργα με 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 
έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον κατάλογο των μεγάλων 
έργων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Μεγάλα έργα μπορούν επίσης να 
εγκρίνονται κατά την περίοδο 
προγραμματισμού.
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πριν από το τέλος του 2022.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του ειδικού χαρακτήρα των μεγάλων έργων, η αναθεώρηση τους από τα κράτη μέλη 
πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς.

Τροπολογία 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 
έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον κατάλογο των μεγάλων 
έργων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο 
κατάλογος επανεξετάζεται από το κράτος 
μέλος ή τη διαχειριστική αρχή δύο έτη 
μετά την έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος και μπορεί να 
προσαρμοστεί με αίτηση του κράτους 
μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
ιδίως για να περιληφθούν μεγάλα έργα με 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
πριν από το τέλος του 2022.

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 
έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον μη εξαντλητικό 
κατάλογο των μεγάλων έργων σε ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο κατάλογος 
επανεξετάζεται από το κράτος μέλος ή τη 
διαχειριστική αρχή δύο έτη μετά την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος και μπορεί να 
προσαρμοστεί με αίτηση του κράτους 
μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
ιδίως για να περιληφθούν μεγάλα έργα με 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 
πριν από το τέλος του 2022.

Or. en

Τροπολογία 1452
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 
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έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον κατάλογο των μεγάλων 
έργων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο 
κατάλογος επανεξετάζεται από το κράτος 
μέλος ή τη διαχειριστική αρχή δύο έτη 
μετά την έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος και μπορεί να 
προσαρμοστεί με αίτηση του κράτους 
μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
ιδίως για να περιληφθούν μεγάλα έργα με 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης
πριν από το τέλος του 2022.

έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον κατάλογο των μεγάλων 
έργων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
Τα μεγάλα έργα θα μπορούν επίσης να 
υποβάλλονται για έγκριση κατά την 
περίοδο προγραμματισμού. Οι δαπάνες 
που προβλέπονται για μεγάλα έργα θα 
μπορούν να δηλώνονται προτού ακόμα 
εγκριθούν από την Επιτροπή. Τα μεγάλα 
έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
πριν από το τέλος του 2022.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα έγκρισης κατά την περίοδο προγραμματισμού και η δήλωση των αιτήσεων 
δαπανών πριν από την έγκριση των μεγάλων έργων από την Επιτροπή όπως και κατά την 
τρέχουσα περίοδο απλοποιεί και καθιστά πιο αποτελεσματική την εφαρμογή τους.

Τροπολογία 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 
έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται στον κατάλογο των μεγάλων 
έργων σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο 
κατάλογος επανεξετάζεται από το κράτος 
μέλος ή τη διαχειριστική αρχή δύο έτη 
μετά την έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος και μπορεί να 
προσαρμοστεί με αίτηση του κράτους 
μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
ιδίως για να περιληφθούν μεγάλα έργα με 
εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης
πριν από το τέλος του 2022.

2. Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται για 
έγκριση στην Επιτροπή πρέπει να 
περιέχονται, στο μέτρο του δυνατού, στον 
κατάλογο των μεγάλων έργων σε ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μεγάλα έργα
μπορούν επίσης να εγκρίνονται κατά την 
περίοδο προγραμματισμού. Οι δαπάνες 
για ένα μεγάλο έργο μπορούν να 
δηλωθούν πριν αυτό εγκριθεί από την 
Επιτροπή. Τα μεγάλα έργα πρέπει να 
ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 
2022.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα θέλαμε τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς να περιμένουν την έγκριση από την Επιτροπή, όπως 
προτείνεται στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Απαιτούμε οι δαπάνες να δηλώνονται 
πριν από την έγκριση του μεγάλου έργου από την Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθεί η 
καθυστέρηση στην έναρξη των δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 91 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα μακροπεριφερειακά έργα που 
υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης για έγκριση πρέπει να 
βρίσκονται στη λίστα των 
μακροπεριφερειακών έργων που περιέχει 
το πρόγραμμα για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Η 
ομάδα κρατών μελών που έχει συστήσει 
το ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης ή το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, θα ελέγξει τον κατάλογο δύο 
χρόνια μετά την έγκριση του 
προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Με 
αίτημα της ομάδας κρατών μελών, ο 
κατάλογος μπορεί να αναθεωρηθεί με 
κύριο στόχο να περιλαμβάνει 
μακροπεριφερειακά έργα που αναμένεται 
να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2022.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
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ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την αξιολόγηση μεγάλων έργων 
η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον η 
χρηματοδοτική συνεισφορά του Ταμείου 
θα συντελούσε σε σημαντική απώλεια 
θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες 
τοποθεσίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η κοινοτική χρηματοδότηση δεν 
υποστηρίζει καμία μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων εντός της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 1456
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων για την έγκριση 
ενός μεγάλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
91. Η απόφαση αυτή καθορίζει το φυσικό 
αντικείμενο, το ποσό στο οποίο 
εφαρμόζεται το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης του άξονα 
προτεραιότητας του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος, φυσικούς 
και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την 
παρακολούθηση της προόδου και την 

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την 
έγκριση ενός μεγάλου έργου με 
εκτελεστική πράξη το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων για την έγκριση 
ενός μεγάλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
91. Η απόφαση αυτή καθορίζει το φυσικό 
αντικείμενο, το ποσό στο οποίο 
εφαρμόζεται το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης του άξονα 
προτεραιότητας του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος, φυσικούς 
και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την 
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προσδοκώμενη συμβολή του μεγάλου 
έργου στην επίτευξη των στόχων του 
σχετικού άξονα ή αξόνων προτεραιότητας. 
Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υπό την 
προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση έργων 
θα συναφθεί εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία λήψης της απόφασης.

παρακολούθηση της προόδου και την 
προσδοκώμενη συμβολή του μεγάλου 
έργου στην επίτευξη των στόχων του 
σχετικού άξονα ή αξόνων προτεραιότητας. 
Η απόφαση έγκρισης εκ μέρους της 
Επιτροπής εκδίδεται υπό την προϋπόθεση 
ότι η πρώτη σύμβαση έργων θα συναφθεί,
ή, στην περίπτωση επιχειρήσεων που 
εκτελούνται από κοινοπραξία δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, από την υπογραφή 
της σύμβασης της εν λόγω κοινοπραξίας 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
φορέα, εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Με 
δεόντως αιτιολογημένης αίτησης κράτους 
μέλους, ιδίως στην περίπτωση 
καθυστέρησης οφειλόμενης σε 
διοικητικές και νομικές διαδικασίες 
σχετιζόμενες με την υλοποίηση μεγάλων 
έργων, η οποία υποβάλλεται εντός της 
τριετούς περιόδου, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει απόφαση με πράξη 
κατ’εξουσιοδότηση για την παράταση 
της περιόδου κατά δύο έτη το πολύ.

Or. en

Τροπολογία 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων για την έγκριση 
ενός μεγάλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
91. Η απόφαση αυτή καθορίζει το φυσικό 
αντικείμενο, το ποσό στο οποίο 
εφαρμόζεται το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης του άξονα 
προτεραιότητας του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος, φυσικούς 

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με 
εκτελεστική πράξη το αργότερο εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των στοιχείων για την έγκριση 
ενός μεγάλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
91. Η απόφαση αυτή καθορίζει το φυσικό 
αντικείμενο, το ποσό στο οποίο 
εφαρμόζεται το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης του άξονα 
προτεραιότητας του οικείου 
επιχειρησιακού προγράμματος, φυσικούς 
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και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την 
παρακολούθηση της προόδου και την 
προσδοκώμενη συμβολή του μεγάλου 
έργου στην επίτευξη των στόχων του 
σχετικού άξονα ή αξόνων προτεραιότητας. 
Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υπό την 
προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση έργων 
θα συναφθεί εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία λήψης της απόφασης.

και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την 
παρακολούθηση της προόδου και την 
προσδοκώμενη συμβολή του μεγάλου 
έργου στην επίτευξη των στόχων του 
σχετικού άξονα ή αξόνων προτεραιότητας. 
Η απόφαση έγκρισης εκ μέρους της 
Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 91, παρ. 1 
και του άρθρου 92, παρ. 2, εκδίδεται υπό 
την προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση 
έργων θα συναφθεί, ή, στην περίπτωση 
επιχειρήσεων που εκτελούνται από 
κοινοπραξία δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, από την υπογραφή της σύμβασης 
της εν λόγω κοινοπραξίας μεταξύ του 
δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, εντός
τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης. Με δεόντως αιτιολογημένη 
αίτηση κράτους μέλους, ιδίως στην 
περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενης σε 
διοικητικές ή νομικές διαδικασίες 
σχετιζόμενες με την υλοποίηση μεγάλων 
σχεδίων, η οποία υποβάλλεται εντός της 
τριετούς περιόδου, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει απόφαση, με εκτελεστική πράξη, 
για την παράταση της περιόδου κατά δύο 
έτη το πολύ.

Or. en

Τροπολογία 1458
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δαπάνες για μεγάλα έργα μπορούν 
να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις 
πληρωμών  μετά την υποβολή ενός 
μεγάλου έργου στην Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 1459
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνηθεί 
τη χορήγηση χρηματοδοτικής υποστήριξης 
από τα Ταμεία σε ένα μεγάλο έργο, 
κοινοποιεί στο κράτος μέλος τους 
σχετικούς λόγους εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στην παράγραφο 2.

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνηθεί 
τη χορήγηση χρηματοδοτικής υποστήριξης 
από τα Ταμεία σε ένα μεγάλο έργο, 
κοινοποιεί στο κράτος μέλος τους
σχετικούς λόγους εντός της προθεσμίας 
που ορίζεται στην παράγραφο 2. Οι 
αιτήσεις πληρωμής που έπονται της 
έκδοσης της απόφασης από την 
Επιτροπή πρέπει να διορθώνονται 
αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 1460
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δαπάνες για μεγάλα έργα δεν 
περιλαμβάνονται σε αιτήσεις πληρωμών 
πριν εκδοθεί η απόφαση έγκρισης από 
την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 92 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δαπάνες για μεγάλα έργα δεν 
περιλαμβάνονται σε αιτήσεις πληρωμών 
πριν εκδοθεί η απόφαση έγκρισης από την 
Επιτροπή.

4. Οι δαπάνες για μεγάλα έργα μπορούν να
περιλαμβάνονται σε αιτήσεις πληρωμών 
μετά την υποβολή του μεγάλου έργου για 
έγκριση από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κοινό σχέδιο δράσης είναι πράξη 
της οποίας ο καθορισμός και η διαχείριση 
πραγματοποιούνται σε σχέση με τις εκροές 
και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει. 
Περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων που δεν 
συνίστανται στην παροχή υποδομών και 
εκτελούνται υπό την ευθύνη του 
δικαιούχου στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράμματος ή προγραμμάτων. Οι εκροές 
και τα αποτελέσματα ενός κοινού σχεδίου 
δράσης συμφωνούνται μεταξύ του κράτους 
μέλους και της Επιτροπής και συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
αποτελούν τη βάση της υποστήριξης από 
τα Ταμεία. Τα αποτελέσματα αναφέρονται 
στα άμεσα αποτελέσματα του κοινού 
σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος είναι 
οργανισμός δημόσιου δικαίου. Τα κοινά 
σχέδια δράσης δεν θεωρούνται μεγάλα 
έργα.

1. Ένα κοινό σχέδιο δράσης είναι πράξη 
της οποίας ο καθορισμός και η διαχείριση 
πραγματοποιούνται σε σχέση με τις εκροές 
και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει. 
Περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων και 
μακροπεριφερειακών έργων που δεν 
συνίστανται στην παροχή υποδομών και 
εκτελούνται υπό την ευθύνη του
δικαιούχου στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράμματος, επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ή προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. 
Οι εκροές και τα αποτελέσματα ενός 
κοινού σχεδίου δράσης συμφωνούνται 
μεταξύ του κράτους μέλους ή μιας ομάδας 
κρατών μελών που έχουν συστήσει ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
και της Επιτροπής και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
αποτελούν τη βάση της υποστήριξης από 
τα Ταμεία. Τα αποτελέσματα αναφέρονται 
στα άμεσα αποτελέσματα του κοινού 
σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος είναι 
οργανισμός δημόσιου δικαίου. Τα κοινά 
σχέδια δράσης δεν θεωρούνται μεγάλα 
έργα.
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Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 10 000 000 ευρώ ή το 
20 % της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 10 000 000 ευρώ ή το 
20 % της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων  ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό. Η δημόσια στήριξη που χορηγείται 
σε ένα κοινό σχέδιο δράσης ανά κράτος 
μέλος μπορεί να είναι τουλάχιστον 5 000 
000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 1464
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 93 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κοινό σχέδιο δράσης είναι πράξη 
της οποίας ο καθορισμός και η διαχείριση 
πραγματοποιείται σε σχέση με τις εκροές 
και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει. 

1. Ένα κοινό σχέδιο δράσης είναι πράξη 
της οποίας ο καθορισμός και η διαχείριση 
πραγματοποιείται σε σχέση με τις εκροές 
και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει. 
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Περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων που δεν 
συνίστανται στην παροχή υποδομών και 
εκτελούνται υπό την ευθύνη του 
δικαιούχου στο πλαίσιο επιχειρησιακού 
προγράμματος ή προγραμμάτων. Οι εκροές 
και τα αποτελέσματα ενός κοινού σχεδίου 
δράσης συμφωνούνται μεταξύ του κράτους 
μέλους και της Επιτροπής και συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
αποτελούν τη βάση της υποστήριξης από 
τα Ταμεία. Τα αποτελέσματα αναφέρονται 
στα άμεσα αποτελέσματα του κοινού 
σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος είναι 
οργανισμός δημοσίου δικαίου. Τα κοινά 
σχέδια δράσης δεν θεωρούνται μεγάλα 
έργα.

Περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων που 
εκτελούνται υπό την ευθύνη του 
δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, στο 
πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων. Οι εκροές και τα 
αποτελέσματα ενός κοινού σχεδίου δράσης 
συμφωνούνται μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Επιτροπής και συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
αποτελούν τη βάση της υποστήριξης από 
τα Ταμεία. Τα αποτελέσματα αναφέρονται 
στα άμεσα αποτελέσματα του κοινού 
σχεδίου δράσης. Ο δικαιούχος είναι 
οργανισμός δημοσίου δικαίου. Τα κοινά 
σχέδια δράσης δεν θεωρούνται μεγάλα 
έργα.

Or. en

Τροπολογία 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 10 000 000 ευρώ ή το 
20 % της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 5.000.000 ευρώ ή το 
10 % της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

Or. en

Τροπολογία 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 93 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 10.000.000 ευρώ ή το 
20% της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι XX XXX XXX ευρώ ή 
το 20% της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

Or. es

Τροπολογία 1467
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 93 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 10 000 000 ευρώ ή το 
20 % της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

2. Το ελάχιστο ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που χορηγείται σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης είναι 5 000 000 ευρώ ή το 
10 % της δημόσιας υποστήριξης του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων· ισχύει το χαμηλότερο 
ποσό.

Or. en

Τροπολογία 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 93 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 93α
Απόφαση για μεγάλο έργο

 (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης θα 
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εκτιμά ένα μακροπεριφερειακό έργο με 
βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 91 με σκοπό να καθορίσει το 
κατά πόσο η προτεινόμενη υποστήριξη 
από τα Ταμεία είναι δικαιολογημένη.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης θα 
λαμβάνει μια απόφαση το αργότερα εντός 
τριών μηνών μετά την παροχή 
πληροφοριών βάσει των οποίων ένα 
μακροπεριφερειακό έργο θα πρέπει να 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 91. Η 
απόφαση αυτή θα περιέχει μια 
συγκεκριμένη περιγραφή του έργου, του 
ποσού που καλύπτεται από το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης για τον άξονα 
προτεραιότητας, φυσικούς και 
χρηματοοικονομικούς δείκτες για την 
παρακολούθηση της προόδου και την 
προσδοκώμενη συμβολή των 
μακροπεριφερειακών έργων στην 
επίτευξη των στόχων του σχετικού άξονα 
ή αξόνων. Η απόφαση έγκρισης 
εξαρτάται από τη σύναψη μιας σύμβασης 
αρχικών έργων εντός δύο ετών από την 
ημερομηνία της απόφασης.
(3) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
αρνηθεί να συναινέσει στην παροχή 
στήριξης από τα Ταμεία για ένα 
μακροπεριφερειακό έργο, θα πρέπει να 
ενημερώνει την ομάδα κρατών μελών που 
έχει συστήσει το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης για του 
λόγους της άρνησής του εντός του 
διαστήματος που ορίζεται στην 
παράγραφο 2.
(4) Οι δαπάνες που αφορούν σε 
μακροπεριφερειακά έργα δεν θα 
συμπεριλαμβάνονται σε αιτήματα 
πληρωμής έως ότου το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης λάβει 
θετική απόφαση.
(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης θα 
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ενημερώνει την Επιτροπή για την 
απόφασή του.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Η έγκριση μακροπεριφερειακών έργων θα 
υπόκειται στο ειδικό καθεστώς.

Τροπολογία 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 94 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος, η διαχειριστική αρχή ή 
κάθε εξουσιοδοτημένος οργανισμός 
δημοσίου δικαίου μπορεί να υποβάλει 
πρόταση κοινού σχεδίου δράσης 
ταυτόχρονα ή μετά την υποβολή των 
σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Το σχέδιο περιέχει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 95.

1. Το κράτος μέλος ή μια ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, η 
διαχειριστική αρχή ή κάθε 
εξουσιοδοτημένος οργανισμός δημοσίου 
δικαίου μπορεί να υποβάλει πρόταση 
κοινού σχεδίου δράσης ταυτόχρονα ή μετά 
την υποβολή των σχετικών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
Το σχέδιο περιέχει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 95.

Αιτιολόγηση
Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που 
αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου και για 
την πραγματική μακροπεριφερειακή 
συνεργασία με βάση το διάλογο και τη 
συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που 
συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ή κράτη 
που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη 
σύσταση ενός ταμείου 
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μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Τροπολογία 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 94 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα κοινό σχέδιο δράσης καλύπτει 
μέρος της περιόδου μεταξύ 1 Ιανουαρίου 
2014 και 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι εκροές 
και τα αποτελέσματα ενός κοινού σχεδίου 
δράσης αποτελούν τη βάση για επιστροφή 
δαπανών, μόνο εφόσον επιτευχθούν μετά 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για 
την έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης 
και πριν από τη λήξη της ορισθείσας 
περιόδου υλοποίησης.

2. Ένα κοινό σχέδιο δράσης καλύπτει το 
σύνολο της περιόδου προγραμματισμού ή 
μέρος της μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2014 και 
31 Δεκεμβρίου 2022. Οι εκροές και τα 
αποτελέσματα ενός κοινού σχεδίου δράσης 
αποτελούν τη βάση για επιστροφή 
δαπανών, μόνο εφόσον επιτευχθούν μετά 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για 
την έγκριση του κοινού σχεδίου δράσης 
και πριν από τη λήξη της ορισθείσας 
περιόδου υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές συστάσεις για τη χώρα και τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
και της Ένωσης βάσει του άρθρου 121 

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
και, κατά περίπτωση, τις ειδικές συστάσεις 
για τη χώρα και τις γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές των οικονομικών πολιτικών των 
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παράγραφος 2 και των συστάσεων του 
Συμβουλίου τις οποίες λαμβάνουν υπόψη 
τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την 
απασχόληση βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

κρατών μελών και της Ένωσης βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 και των 
συστάσεων του Συμβουλίου τις οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τα κράτη μέλη ή η 
ομάδα κρατών μελών που έχουν συστήσει 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
στις πολιτικές τους για την απασχόληση 
βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές συστάσεις για τη 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 βάσει του άρθρου 
148 παράγραφος 4 της Συνθήκης·

1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, τις 
ειδικές συστάσεις για τη 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 βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

(1) ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών 
και στόχων που δικαιολογούν το κοινό 
σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
στόχους των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών και των στρατηγικών 
θαλάσσιων λεκανών, όπου έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο και, κατά 
περίπτωση, τις ειδικές συστάσεις για τη 
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 βάσει 
του άρθρου 148 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ταμεία πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές καθώς και 
με στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή επαρκούς 
χρηματοδότησης από τα ταμεία για τις εν λόγω στρατηγικές.

Τροπολογία 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) το πλαίσιο που περιγράφει την (2) το πλαίσιο που περιγράφει την 
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εννοιολογική σχέση μεταξύ των γενικών 
και ειδικών στόχων του κοινού σχεδίου 
δράσης, τα ορόσημα και τους ποσοτικούς 
στόχους για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα καθώς και τα προβλεπόμενα 
έργα ή τύπους έργων·

εννοιολογική σχέση μεταξύ των γενικών 
και ειδικών στόχων του κοινού σχεδίου 
δράσης, τα ορόσημα και τους ποσοτικούς 
στόχους για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα καθώς και τα προβλεπόμενα 
έργα και σχεδιασμένα 
μακροπεριφερειακά έργα ή τύπους έργων
και τύπους μακροπεριφερειακών έργων·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την πρόληψη των διακρίσεων·

(6) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την πρόληψη των διακρίσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7

Or. en

Τροπολογία 1476
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 6



PE491.057v01-00 26/175 AM\903906EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την πρόληψη των διακρίσεων·

(6) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και την πρόληψη των διακρίσεων, εφόσον 
απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση 
της ένταξης όλων των ομάδων που 
αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

Or. en

Τροπολογία 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης σε σχέση με την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, κατά 
περίπτωση·

(7) ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
κοινού σχεδίου δράσης σε σχέση με την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 

Or. en
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Τροπολογία 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το σχέδιο χρηματοδότησης ανά 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και άξονα 
προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένου 
του συνολικού επιλέξιμου ποσού και της 
δημόσιας συμμετοχής.

γ) το σχέδιο χρηματοδότησης ανά 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή πρόγραμμα 
για ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και άξονα προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 
επιλέξιμου ποσού και της δημόσιας 
συμμετοχής.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1480
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Κατάσταση των ληφθέντων μέτρων 
για την ένταξη των εταίρων στη 
δημιουργία του κοινού σχεδίου δράσης 
και στον καθορισμό των ρόλων τους στις 
διαδικασίες υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Or. en
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Τροπολογία 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 95 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) μέτρα που λαμβάνονται ή 
σχεδιάζονται προκειμένου να 
συμμετέχουν οι εταίροι, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού, κατά την εκπόνηση, 
εφαρμογή, αξιολόγηση και 
παρακολούθηση του κοινού σχεδίου 
δράσης, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου 
τους ως μέλη της επιτροπής 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 96 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από 
την υποβολή πρότασης κοινού σχεδίου 
δράσης, θεωρεί ότι αυτό δεν πληροί τις 
απαιτήσεις της εκτίμησης, υποβάλλει 
παρατηρήσεις στο κράτος μέλος. Το 
κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή όλες 
τις αιτηθείσες απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά 
περίπτωση, πραγματοποιεί τις ανάλογες 
αναθεωρήσεις του κοινού σχεδίου δράσης.

Όταν η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από 
την υποβολή πρότασης κοινού σχεδίου 
δράσης, θεωρεί ότι αυτό δεν πληροί τις 
απαιτήσεις της εκτίμησης, υποβάλλει 
παρατηρήσεις στο κράτος μέλος ή ομάδα 
κρατών μελών που έχουν συστήσει ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
Το κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών 
που έχουν συγκροτήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις αιτηθείσες 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, 
πραγματοποιεί τις ανάλογες αναθεωρήσεις 
του κοινού σχεδίου δράσης.
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Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 96 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την προϋπόθεση ότι οι παρατηρήσεις 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την έγκριση 
του κοινού σχεδίου δράσης το αργότερο 
εντός 6 μηνών από την υποβολή του από 
το κράτος μέλος, αλλά όχι πριν από την 
έγκριση του σχετικού επιχειρησιακού 
προγράμματος.

2. Με την προϋπόθεση ότι οι παρατηρήσεις 
έχουν ληφθεί υπόψη ικανοποιητικά, η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την έγκριση 
του κοινού σχεδίου δράσης το αργότερο 
εντός 6 μηνών από την υποβολή του από 
το κράτος μέλος ή την ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, αλλά όχι 
πριν από την έγκριση του σχετικού 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγραμμάτων για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1484
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 96 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 
απόφαση ορίζει τον δικαιούχο και τους 
στόχους του κοινού σχεδίου δράσης, τα 
ορόσημα και τους στόχους για τις εκροές 
και τα αποτελέσματα, τις δαπάνες για την 
επίτευξη αυτών των ορόσημων, των 
ποσοτικών στόχων για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα και το σχέδιο 
χρηματοδότησης ανά επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 
επιλέξιμου ποσού και του ποσού της 
δημόσιας συμμετοχής, την περίοδο 
εφαρμογής του κοινού σχεδίου δράσης και, 
κατά περίπτωση, το πεδίο γεωγραφικής 
κάλυψης και τις στοχευόμενες ομάδες του 
κοινού σχεδίου δράσης.

3. Η αναφερόμενη στην Παράγραφο 2 
απόφαση ορίζει τον δικαιούχο και τους 
στόχους του κοινού σχεδίου δράσης, τα 
ορόσημα και τους στόχους για τις εκροές 
και τα αποτελέσματα, τις δαπάνες για την 
επίτευξη αυτών των ορόσημων, των 
ποσοτικών στόχων για τις εκροές και τα 
αποτελέσματα και το σχέδιο 
χρηματοδότησης ανά επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή πρόγραμμα για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και 
άξονα προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του συνολικού 
επιλέξιμου ποσού και του ποσού της 
δημόσιας συμμετοχής, την περίοδο 
εφαρμογής του κοινού σχεδίου δράσης και, 
κατά περίπτωση, το πεδίο γεωγραφικής 
κάλυψης και τις στοχευόμενες ομάδες του 
κοινού σχεδίου δράσης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 96 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή αρνηθεί την παροχή 
υποστήριξης από τα Ταμεία σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης, κοινοποιεί τους λόγους της 

4. Όταν η Επιτροπή αρνηθεί την παροχή 
υποστήριξης από τα Ταμεία σε ένα κοινό 
σχέδιο δράσης, κοινοποιεί τους λόγους της 
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στο κράτος μέλος εντός της οριζόμενης 
στην παράγραφο 2 περιόδου.

στο κράτος μέλος ή την ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης εντός της 
οριζόμενης στην παράγραφο 2 περιόδου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
συγκροτούν διευθύνουσα επιτροπή για το 
κοινό σχέδιο δράσης, διαφορετική από την 
επιτροπή παρακολούθησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η
διευθύνουσα επιτροπή συνέρχεται 
τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος.

Το κράτος μέλος ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης η 
διαχειριστική αρχή συγκροτούν 
διευθύνουσα επιτροπή για το κοινό σχέδιο 
δράσης, διαφορετική από την επιτροπή 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ή την επιτροπή 
παρακολούθησης του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης. Η διευθύνουσα επιτροπή 
συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ 
έτος.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
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Τροπολογία 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το 
κράτος μέλος σε συμφωνία με τη 
διαχειριστική αρχή, τηρουμένης της αρχής 
της εταιρικής σχέσης.

Η σύνθεσή της αποφασίζεται από το 
κράτος μέλος ή μια ομάδα κρατών μελών 
που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης σε 
συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, 
τηρουμένης της αρχής της εταιρικής 
σχέσης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει την πρόοδο προς την 
επίτευξη των ορόσημων, των εκροών και 
αποτελεσμάτων του κοινού σχεδίου 
δράσης·

α) επανεξετάζει την πρόοδο προς την 
επίτευξη των ορόσημων, των εκροών και 
αποτελεσμάτων του κοινού σχεδίου 
δράσης και μεταφέρει τα αποτελέσματα 
στην επιτροπή παρακολούθησης·

Or. en
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Τροπολογία 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξετάζει και εγκρίνει κάθε πρόταση 
τροποποίησης του κοινού σχεδίου δράσης, 
ώστε να λάβει υπόψη όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις του.

β) εξετάζει και εγκρίνει κάθε πρόταση 
τροποποίησης του κοινού σχεδίου δράσης, 
ώστε να λάβει υπόψη όλα τα ζητήματα που 
επηρεάζουν τις επιδόσεις του και 
μεταφέρει τα αποτελέσματα στην 
επιτροπή παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 97 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αιτήσεις τροποποίησης κοινών 
σχεδίων δράσης που υποβάλλονται από 
ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες. Η Επιτροπή εκτιμά αν η 
αίτηση τροποποίησης είναι 
δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία που παρέχει το κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και το κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. Η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση για μια αίτηση 
τροποποίησης το αργότερο εντός τριών 
μηνών από την επίσημη υποβολή της από 
το κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
ελήφθησαν ικανοποιητικά υπόψη όλες οι 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. Η 
τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εκτός 

3. Οι αιτήσεις τροποποίησης κοινών 
σχεδίων δράσης που υποβάλλονται από 
ένα κράτος μέλος ή μια ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης πρέπει 
να είναι δεόντως τεκμηριωμένες. Η 
Επιτροπή εκτιμά αν η αίτηση 
τροποποίησης είναι δικαιολογημένη, 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
παρέχει το κράτος μέλος ή μια ομάδα 
κρατών μελών που έχουν συστήσει ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
παρατηρήσεις και το κράτος μέλος ή 
ομάδα κρατών μελών που έχουν συστήσει 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης παρέχει στην Επιτροπή όλες τις 
απαραίτητες συμπληρωματικές 
πληροφορίες. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
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εάν η απόφαση ορίζει διαφορετικά. για μια αίτηση τροποποίησης το αργότερο 
εντός τριών μηνών από την επίσημη 
υποβολή της από το κράτος μέλος ή μια 
ομάδα κρατών μελών που έχουν συστήσει 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης υπό την προϋπόθεση ότι 
ελήφθησαν ικανοποιητικά υπόψη όλες οι 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή. Η 
τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εκτός 
εάν η απόφαση ορίζει διαφορετικά.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 98 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δημοσιονομική διαχείριση, ο έλεγχος 
και ο δημοσιονομικός έλεγχος του κοινού 
σχεδίου δράσης αποσκοπούν αποκλειστικά 
στο να επαληθεύσουν ότι πληρούνται οι 
όροι για τις πληρωμές που προβλέπονται 
στην απόφαση με την οποία εγκρίνεται το 
κοινό σχέδιο δράσης.

2. Η δημοσιονομική διαχείριση, ο έλεγχος 
και ο δημοσιονομικός έλεγχος του κοινού 
σχεδίου δράσης αποσκοπούν αποκλειστικά 
στο να επαληθεύσουν ότι πληρούνται οι 
όροι για τις πληρωμές που προβλέπονται 
στην απόφαση με την οποία εγκρίνεται το 
κοινό σχέδιο δράσης. Επιπροσθέτως, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή οι 
ενδιαφερόμενες περιφέρειες μπορούν να 
αποφασίσουν σχετικά με τα στάδια της 
εκπλήρωσης των απαιτήσεων ενός κοινού 
σχεδίου δράσης και να επιλέξουν 
ανάμεσα σε ετήσια ή πολυετή διάρκεια 
πληρωμής.
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Τροπολογία 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια στρατηγική αστικής 
ανάπτυξης ή άλλες στρατηγικές ή 
σύμφωνα εδαφικής ανάπτυξης που 
ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
του κανονισμού … [ΕΚΤ] απαιτούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – κεφάλαιο 4 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εδαφική ανάπτυξη Εδαφική ανάπτυξη 1

__________________
1 Ολόκληρο το κεφάλαιο IV «Εδαφική 
ανάπτυξη» μεταφέρεται στο μέρος 1 του 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού … [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

1. Όταν μια στρατηγική αστικής 
ανάπτυξης, μία στρατηγική συγκρότησης 
υποδομών ή άλλες στρατηγικές ή 
σύμφωνα εδαφικής ανάπτυξης που 
ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του 
κανονισμού … [ΕΚΤ] απαιτούν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

Or. de

Τροπολογία 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού .... [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

1. Όταν μια στρατηγική αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του 
κανονισμού …[ΕΤΠΑ] ή άλλες 
στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού … [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν την ΟΕΕ για στρατηγικές αειφόρου αστικής ανάπτυξης που αναφέρονται στον 
προτεινόμενο κανονισμό του ΕΤΠΑ και άλλες στρατηγικές εδαφικής ανάπτυξης που 
αναφέρονται στον προτεινόμενο κανονισμό του ΕΚΤ.

Τροπολογία 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού .... [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού .... [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων ή 
προγραμμάτων για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού .... [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
που συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
υλοποιείται ως ολοκληρωμένη εδαφική 
επένδυση (στο εξής «ΟΕΕ»).

1. Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης 
ή άλλες στρατηγικές ή σύμφωνα εδαφικής 
ανάπτυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού … [ΕΚΤ] 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 87 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ), που 
συνεπάγεται επενδύσεις στο πλαίσιο ενός 
ή περισσότερων αξόνων προτεραιότητας 
ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, η δράση υλοποιείται ως 
ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (στο 
εξής «ΟΕΕ»).

Or. en

Τροπολογία 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες συμμετέχουν σε 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές ή 
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών, οι ΟΕΕ 
είναι σύμφωνες με τις εν λόγω 
στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ταμεία πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές καθώς και 
με στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή επαρκούς 
χρηματοδότησης από τα ταμεία για τις εν λόγω στρατηγικές.
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Τροπολογία 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά 
προγράμματα εντοπίζουν τις 
προγραμματισθείσες ΟΕΕ και 
καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή των 
πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
ή προγράμματα για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
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Τροπολογία 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων μέσα σε κάθε άξονα 
προτεραιότητας ή μέσα στον άξονα 
προτεραιότητας που συμμετέχει στην 
προγραμματισθείσα ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1502
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
βάσει του ενδεικτικού καταλόγου των 
πόλεων, των λειτουργικών αστικών ή 
άλλων λειτουργικών εδαφικών περιοχών, 
στις οποίες πρέπει να διενεργηθούν ΟΕΕ,
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.. Στο 
πλαίσιο μίας ΟΕΕ μπορούν να 
συνδυαστούν μεταξύ τους και να 
εφαρμοσθούν επενδυτικές 
προτεραιότητες όλων των θεματικών 
στόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 
ανεξάρτητα από τους άξονες 
προτεραιότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξεταστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το ενδεχόμενο μιας ολοκληρωμένης 
αειφόρου στρατηγικής αστικής, περιφερειακής ή εδαφικής ανάπτυξης με το νέο μέσο ΟΕΕ και 
να εξασφαλισθεί η δυνατότητα ευέλικτης ανταπόκρισης στις αναπτυξιακές ανάγκες σε επιτόπια 
βάση, θα πρέπει ο προσδιορισμός των αστικών περιοχών, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν, να 
προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση και η εκχώρηση των πόρων στις ΟΕΕ να 
πραγματοποιείται χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι άξονες προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τροπολογία 1503
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ. Για την 
εφαρμογή ΟΕΕ μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν θεματικοί στόχοι, οι 
οποίοι δεν επιτυγχάνονται εκτός ΟΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές στον τομέα της βελτίωσης της ζωής στις πόλεις κατέστη σαφές, ότι η 
εφαρμογή ΟΕΕ στους τρεις κατά προτεραιότητα εξυπηρετούμενους θεματικούς στόχους του 
ΕΤΠΑ ως ολοκληρωμένης προσέγγισης παρουσιάζει δυσκολία. Για να καταστεί δυνατή η 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη με αποτελεσματικό τρόπο απαιτούνται πολλοί άξονες προτεραιότητας. 
Δεδομένου ότι έως 80% των πόρων έχουν δεσμευτεί για τους θεματικούς στόχους 
προτεραιότητας στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και ότι ακόμη περίπου 15% έχουν δεσμευτεί για άλλους 
σκοπούς, είναι σχεδόν αδύνατο να ενταχθούν περισσότεροι άξονες προτεραιότητας.

Τροπολογία 1504
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
εντοπίζουν τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων από κάθε άξονα 
προτεραιότητας σε κάθε ΟΕΕ.

2. Τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα 
περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής 
σχετικά με τις προγραμματισθείσες ΟΕΕ 
και καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή 
των πιστώσεων σε κάθε ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ευθυγράμμιση με την τροπολογία του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο γ περίπτωση iii, η 
επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2013 σε τοπικό επίπεδο απαιτεί 
επαρκή χρόνο επί τόπου με στόχο τη σχεδίαση των αναπτυξιακών πολιτικών στις οποίες 
βασίζονται οι ΟΕΕ.

Τροπολογία 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική 
αρχή δύναται να ορίσει έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των φορέων περιφερειακής 
ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για να ασκήσουν τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
δύναται να ορίσει έναν ή περισσότερους 
ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των φορέων περιφερειακής 
ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για να ασκήσουν τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΕΕ.

3. Τα σχετικά επιχειρησιακά 
προγράμματα εντοπίζουν τις 
προγραμματισθείσες ΟΕΕ και 
καθορίζουν την ενδεικτική κατανομή από 
κάθε άξονα προτεραιότητας σε κάθε 
ΟΕΕ. Το κράτος μέλος, μια ομάδα 
κρατών μελών που έχουν συστήσει ένα 
μακροπεριφερειακό ταμείο ή η 
διαχειριστική αρχή δύναται να ορίσει έναν 
ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των φορέων περιφερειακής 
ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για να ασκήσουν τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΕΕ.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
δύναται να ορίσει έναν ή περισσότερους 
ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των φορέων περιφερειακής 
ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, για να ασκήσουν τη 
διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΕΕ.

3. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
δύναται να ορίσει έναν ή περισσότερους 
ενδιάμεσους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
αρχών, των φορέων περιφερειακής 
ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών 
οργανώσεων ή ομάδων τοπικής δράσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 30 για να 
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ασκήσουν τη διαχείριση και την εφαρμογή 
μιας ΟΕΕ. Πρέπει να διασφαλίζεται η 
συνοχή της ΟΕΕ με στρατηγικές 
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει 
τον προσδιορισμό των πράξεων και 
εκροών ενός άξονα προτεραιότητας που 
συμβάλλει σε μια ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει 
τον προσδιορισμό των πράξεων και 
εκροών ενός άξονα προτεραιότητας που 
συμβάλλει σε μια ΟΕΕ.

4. Το κράτος μέλος, μια ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ή οι 
αρμόδιες διαχειριστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι το σύστημα 
παρακολούθησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης προβλέπει τον προσδιορισμό 
των πράξεων και εκροών ενός άξονα 
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προτεραιότητας που συμβάλλει σε μια 
ΟΕΕ.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει 
τον προσδιορισμό των πράξεων και 
εκροών ενός άξονα προτεραιότητας που 
συμβάλλει σε μια ΟΕΕ.

4. Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει 
τον προσδιορισμό των πράξεων και 
εκροών μιας ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1511
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 99 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει 

4. Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες 
διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα παρακολούθησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει 



PE491.057v01-00 46/175 AM\903906EL.doc

EL

τον προσδιορισμό των πράξεων και 
εκροών ενός άξονα προτεραιότητας που 
συμβάλλει σε μια ΟΕΕ.

τον προσδιορισμό των πράξεων και 
εκροών ενός άξονα προτεραιότητας που 
συμβάλλει σε μια ΟΕΕ. Εάν μία ΟΕΕ 
υποστηρίζεται από περισσότερα από ένα 
προγράμματα ή άξονες προτεραιότητας, 
οι πράξεις και οι εκροές μπορούν να 
κατανέμονται στο επίπεδο της ΟΕΕ 
χωρίς να υπόκεινται σε συγκεκριμένη 
προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την 
επίδοση του επιχειρησιακού 
προγράμματος·

α) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την 
επίδοση του επιχειρησιακού προγράμματος
ή του προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την υλοποίηση μεγάλων έργων· δ) την υλοποίηση μεγάλων έργων και 
μακροπεριφερειακών έργων·
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Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις δράσεις για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες·

στ) τις δράσεις για τη διασφάλιση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες 

Or. en

Τροπολογία 1515
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις δράσεις για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες·

στ) τις δράσεις για τον συνυπολογισμό της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρίες 

Or. en
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Τροπολογία 1516
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) δράσεις που στοχεύουν στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων·

Or. it

Τροπολογία 1517
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δράσεις για την προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης·

ζ) δράσεις για τον συνυπολογισμό της 
αειφόρου ανάπτυξης 

Or. en

Τροπολογία 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) δράσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
που αφορούν την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων·

η) δράσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 
το πρόγραμμα για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης που 
αφορούν την τήρηση των εκ των προτέρων 
όρων·
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Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χρηματοδοτικά μέσα. θ) την εφαρμογή των χρηματοδοτικών 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις 
υλοποίησης·

β) τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις 
υλοποίησης και τις εκθέσεις προόδου το 
2017 και το 2019 

Or. en

Τροπολογία 1521
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το σχέδιο αξιολόγησης για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και κάθε 
τροποποίηση του σχεδίου·

γ) το σχέδιο αξιολόγησης για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα 
για ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και κάθε τροποποίηση του 
σχεδίου·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη στρατηγική επικοινωνίας για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και κάθε 
τροποποίηση της στρατηγικής·

δ) τη στρατηγική επικοινωνίας για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα 
για ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και κάθε τροποποίηση της 
στρατηγικής·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 100 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής 
για τροποποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

ε) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής 
για τροποποίηση του επιχειρησιακού 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 30 
Απριλίου κάθε επόμενου έτους μέχρι και 
το 2022, το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 44 παράγραφος 1. Η έκθεση που 
υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα 
οικονομικά έτη 2014 και 2015 καθώς και 
την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης 
της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 
31η Δεκεμβρίου 2013.

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2016 και έως τις 30 
Ιουνίου κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 
2022, το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή ετήσια έκθεση εφαρμογής
σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1. Η 
έκθεση που υποβάλλεται το 2016 καλύπτει 
τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 καθώς 
και την περίοδο από την ημερομηνία 
έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 1525
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

α) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
ανάπτυξης των εδαφών που πλήττονται
από μόνιμα ή σοβαρά δημογραφικά και 
φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και της τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 1526
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

a) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της 
ανάπτυξης των εδαφών που 
παρουσιάζουν χρόνια και σοβαρά φυσικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα και της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος

Or. fr

Τροπολογία 1527
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

α) την πρόοδο εφαρμογής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής 
ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της 
ανάπτυξης των εδαφών που πλήττονται 
από μόνιμα ή σοβαρά δημογραφικά και 
φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και της τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 1528
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων 
για την ενίσχυση της ικανότητας των 
αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πρόοδο της εφαρμογής 
διαπεριφερειακών και διακρατικών 

γ) Όπου ενδείκνυται, την πρόοδο της 
εφαρμογής μακροπεριφερειακών 
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δράσεων· στρατηγικών ή στρατηγικών θαλάσσιων 
λεκανών και οποιωνδήποτε άλλων
διαπεριφερειακών και διακρατικών 
δράσεων 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ταμεία πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές καθώς και 
με στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή επαρκούς 
χρηματοδότησης από τα ταμεία για τις εν λόγω στρατηγικές.

Τροπολογία 1530
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πρόοδο της εφαρμογής 
διαπεριφερειακών και διακρατικών 
δράσεων·

γ) την πρόοδο της εφαρμογής 
διαπεριφερειακών και διακρατικών 
δράσεων, όπου ενδείκνυται·

Or. en

Τροπολογία 1531
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη 
των διακρίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με 
αναπηρίες, και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της 

ε) τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για 
την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη 
των διακρίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με 
αναπηρίες, και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της 
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διάστασης της ισότητας των φύλων στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις·

διάστασης της ισότητας των φύλων στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις πράξεις, 
καθώς και τα ειδικά μέτρα που έχουν 
υιοθετηθεί για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και την προαγωγή της 
κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων 
ομάδων ατόμων·

Or. it

Τροπολογία 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α. τις ενέργειες για την προώθηση του 
ισότιμου δικαιώματος των νέων στην 
επιτυχία, τη μετάδοσης της κουλτούρας 
σε όλους τους νέους και την προώθηση 
της ισότιμης πρόσβασης των νέων στα 
αθλήματα, την ψυχαγωγία και τις 
διακοπές·

Or. fr

Τροπολογία 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τις ενέργειες για την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 
8·

στ) τις ενέργειες για την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 
8, τις ενέργειες για την προσαρμογή και 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής καθώς και τις ενέργειες για την 
προώθηση του σεβασμού και της 
διατήρησης του περιβάλλοντος, της 
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βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την πρόοδο της εφαρμογής των 
δράσεων στον τομέα της κοινωνικής 
καινοτομίας, κατά περίπτωση·

η) την πρόοδο της εφαρμογής των 
δράσεων στον τομέα της κοινωνικής 
καινοτομίας και της κοινωνικής 
οικονομίας, κατά περίπτωση·

Or. fr

Τροπολογία 1535
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
δημογραφικών προκλήσεων και των 
ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από 
μόνιμα ή σοβαρά δημογραφικά και 
φυσικά προβλήματα, τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
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πόρων·

Or. en

Τροπολογία 1536
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών 
των περιοχών που παρουσιάζουν χρόνια 
και σοβαρά φυσικά ή δημογραφικά 
πλεονεκτήματα, των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από 
τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
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στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με 
ειδική μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 1540
Mojca Kleva

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

θ) την πρόοδο της εφαρμογής των μέτρων 
για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται 
περισσότερο από τη φτώχεια ή 
στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις γυναίκες, τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 1541
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) τη συμμετοχή των εταίρων στην 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του προγράμματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1542
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) Την εφαρμογή των προτεραιοτήτων 
και των αρχών της πρωτοβουλίας «Small 
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Business Act» για την Ευρώπη 

Or. en

Τροπολογία 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 101 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 101α
Εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο 
Μακροπεριφερειακής Συνεργασίας

(1) Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 
30 Απριλίου κάθε επόμενου έτους μέχρι 
και το 2022, η ομάδα κρατών μελών που 
έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1. 
Η έκθεση που υποβάλλεται το 2016 
καλύπτει τα οικονομικά έτη 2014 και 
2015, καθώς και το χρονικό διάστημα 
μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της 
επιλεξιμότητας των δαπανών και της 
31ης Δεκεμβρίου 2013.
(2) Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με:
α) την εφαρμογή του προγράμματος για 
το ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 44, 
παράγραφος 2·
β) την πρόοδο κατά την εκπόνηση και 
εφαρμογή μακροπεριφερειακών έργων 
και κοινών σχεδίων δράσης.
(3) Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που 
υποβάλλονται το 2017 και το 2019 
παραθέτουν και αξιολογούν, σύμφωνα με 
το άρθρο 44 παράγραφοι 3 και 4 τις 
πληροφορίες που ορίζονται στην 
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Παράγραφο 2 μαζί με τα ακόλουθα 
στοιχεία:
γ) την πρόοδο στην εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο του προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·
δ) την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων 
για την ενίσχυση της ικανότητας των 
αρχών του κράτους μέλους και των 
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να 
χρησιμοποιούν τα Ταμεία·
ε) την πρόοδο της εφαρμογής 
διαπεριφερειακών και διακρατικών 
δράσεων·
στ) την πρόοδο της εφαρμογής του 
σχεδίου αξιολόγησης και την 
παρακολούθηση των συμπερασμάτων 
των αξιολογήσεων·
ζ) τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται 
για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την πρόληψη 
των διακρίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με 
αναπηρίες, και τις ρυθμίσεις που 
εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στο 
πρόγραμμα για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και τις 
πράξεις·
η) τις ενέργειες για την προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το 
άρθρο 8·
θ) τα αποτελέσματα των μέτρων 
ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα 
Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο 
της στρατηγικής επικοινωνίας·
ι) την πρόοδο της εφαρμογής των 
δράσεων στον τομέα της κοινωνικής 
καινοτομίας, κατά περίπτωση·
κ) την πρόοδο της εφαρμογής των 
μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών 
αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που 
πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια 
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ή στοχευόμενων ομάδων που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική 
μέριμνα για τις κοινότητες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών 
πόρων·
λ) τη συμμετοχή των εταίρων στην 
εφαρμογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του προγράμματος για το 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
(4) Οι ετήσιες και οι τελικές εκθέσεις 
υλοποίησης συντάσσονται με βάση τα 
υποδείγματα που εκδίδει η Επιτροπή με 
εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 
143 παράγραφο 2 διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που αφορούν στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου και για την πραγματική μακροπεριφερειακή συνεργασία με βάση το 
διάλογο και τη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών που συμφωνούν να συστήσουν ένα ταμείο 
μακροπεριφερεαικής ανάπτυξης ή κράτη που προσχωρούν σε μια συμφωνία για τη σύσταση 
ενός ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 1544
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 102 διαγράφεται
Διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων
1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 
Απριλίου, τις 31 Ιουλίου και τις 31 
Οκτωβρίου, η διαχειριστική αρχή 
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διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή 
για τους σκοπούς της παρακολούθησης, 
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και 
ανά άξονα προτεραιότητας τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) το συνολικό και το δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων και τον αριθμό των 
πράξεων που επελέγησαν για υποστήριξη·
β) το συνολικό και το δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος συμβάσεων και άλλων νομικών 
δεσμεύσεων που συνάπτουν οι δικαιούχοι 
κατά την εφαρμογή των πράξεων που 
έχουν επιλεγεί για υποστήριξη·
γ) τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική 
αρχή.
2. Επιπλέον, τα στοιχεία τα οποία 
διαβιβάζονται στις 31 Ιανουαρίου 
περιέχουν ανάλυση των ανωτέρω 
δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης. 
Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την 
υποβολή δημοσιονομικών δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 
2.
3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου 
συνοδεύονται με πρόβλεψη του ποσού για 
το οποίο το κράτος μέλος εκτιμάται ότι 
θα υποβάλει αιτήσεις πληρωμών για το 
τρέχον οικονομικό έτος και το επόμενο 
οικονομικό έτος.
4. Η προθεσμία για την υποβολή των 
δεδομένων βάσει του παρόντος άρθρου 
είναι το τέλος του μήνα πριν από τον 
μήνα υποβολής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης θα 
αυξάνονταν σημαντικά τόσο ως προς το εύρος όσο και ως προς τη συχνότητά τους. Το γεγονός 
αυτό δεσμεύει υπερβολικό δυναμικό και ζημιώνει την υλοποίηση ως προς το περιεχόμενο.
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Τροπολογία 1545
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 
Απριλίου, τις 31 Ιουλίου και τις 31 
Οκτωβρίου, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή 
για τους σκοπούς της παρακολούθησης, 
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και 
ανά άξονα προτεραιότητας τα ακόλουθα 
στοιχεία:

διαγράφεται

α) το συνολικό και το δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων και τον αριθμό των 
πράξεων που επελέγησαν για υποστήριξη·
β) το συνολικό και το δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος συμβάσεων και άλλων νομικών 
δεσμεύσεων που συνάπτουν οι δικαιούχοι 
κατά την εφαρμογή των πράξεων που 
έχουν επιλεγεί για υποστήριξη·
γ) τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, 
τις 31 Ιουλίου και τις 31 Οκτωβρίου, η 
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 
Ιουλίου, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά στην Επιτροπή για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά άξονα 
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πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότητας 
τα ακόλουθα στοιχεία:

προτεραιότητας τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, 
τις 31 Ιουλίου και τις 31 Οκτωβρίου, η 
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότητας 
τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, 
τις 31 Ιουλίου και τις 31 Οκτωβρίου, η 
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και ανά 
άξονα προτεραιότητας τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1548
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, 
τις 31 Ιουλίου και τις 31 Οκτωβρίου, η 
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότητας 

1. Έως τις 30 Απριλίου και τις 31 
Οκτωβρίου, η διαχειριστική αρχή 
διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή για 
τους σκοπούς της παρακολούθησης, για 
κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά 
άξονα προτεραιότητας τα ακόλουθα 
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τα ακόλουθα στοιχεία: στοιχεία:

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο της απλούστευσης της διαχείρισης και την έμφαση στην υλοποίηση των 
σχεδίων ως προς το περιεχόμενό τους, η διαβίβαση των δημοσιονομικών δεδομένων θα πρέπει 
να προσανατολιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 30 Απριλίου, 
τις 31 Ιουλίου και τις 31 Οκτωβρίου, η 
διαχειριστική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά 
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης, για κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότητας 
τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 
Ιουλίου, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει 
ηλεκτρονικά στην Επιτροπή για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά άξονα 
προτεραιότητας τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. fr

Τροπολογία 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό και το δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος συμβάσεων και άλλων νομικών 
δεσμεύσεων που συνάπτουν οι δικαιούχοι 
κατά την εφαρμογή των πράξεων που 
έχουν επιλεγεί για υποστήριξη·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1551
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, τα στοιχεία τα οποία 
διαβιβάζονται στις 31 Ιανουαρίου 
περιέχουν ανάλυση των ανωτέρω 
δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης. 
Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την 
υποβολή δημοσιονομικών δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 
2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1552
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, τα στοιχεία τα οποία 
διαβιβάζονται στις 31 Ιανουαρίου
περιέχουν ανάλυση των ανωτέρω 
δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης. Η 
κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις για την υποβολή 
δημοσιονομικών δεδομένων που
αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

2. Επιπλέον, τα στοιχεία τα οποία 
διαβιβάζονται στις 30 Απριλίου περιέχουν 
ανάλυση των ανωτέρω δεδομένων ανά 
κατηγορία παρέμβασης. Η κοινοποίηση 
αυτή θεωρείται ότι ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις για την υποβολή 
δημοσιονομικών δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο της απλούστευσης της διαχείρισης και την έμφαση στην υλοποίηση των 
σχεδίων ως προς το περιεχόμενό τους, η διαβίβαση των δημοσιονομικών δεδομένων θα πρέπει 
να προσανατολίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αρχή της αναλογικότητας.



PE491.057v01-00 68/175 AM\903906EL.doc

EL

Τροπολογία 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου 
συνοδεύονται με πρόβλεψη του ποσού για 
το οποίο το κράτος μέλος εκτιμάται ότι 
θα υποβάλει αιτήσεις πληρωμών για το 
τρέχον οικονομικό έτος και το επόμενο 
οικονομικό έτος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1554
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται μέχρι τις 
31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου 
συνοδεύονται με πρόβλεψη του ποσού για 
το οποίο το κράτος μέλος εκτιμάται ότι θα 
υποβάλει αιτήσεις πληρωμών για το τρέχον 
οικονομικό έτος και το επόμενο 
οικονομικό έτος.

3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται μέχρι τις 
30 Απριλίου συνοδεύονται με πρόβλεψη 
του ποσού για το οποίο το κράτος μέλος 
εκτιμάται ότι θα υποβάλει αιτήσεις 
πληρωμών για το τρέχον οικονομικό έτος 
και το επόμενο οικονομικό έτος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον στόχο της απλούστευσης της διαχείρισης και την έμφαση στην υλοποίηση των 
σχεδίων ως προς το περιεχόμενό τους, η διαβίβαση των δημοσιονομικών δεδομένων θα πρέπει 
να προσανατολιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην αρχή της αναλογικότητας.
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Τροπολογία 1555
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η προθεσμία για την υποβολή των 
δεδομένων βάσει του παρόντος άρθρου 
είναι το τέλος του μήνα πριν από τον 
μήνα υποβολής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 102 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα στοιχεία που υποβάλλονται έως τις 
31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου 
συνοδεύονται με πρόβλεψη του ποσού για 
το οποίο το κράτος μέλος εκτιμάται ότι θα 
υποβάλει αιτήσεις πληρωμών για το τρέχον 
οικονομικό έτος και το επόμενο 
οικονομικό έτος.

4. Τα στοιχεία που υποβάλλονται μέχρι τις 
31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου 
συνοδεύονται με πρόβλεψη του ποσού για 
το οποίο το κράτος μέλος ή μια ομάδα 
κρατών μελών που έχουν συστήσει ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
εκτιμάται ότι θα υποβάλει αιτήσεις 
πληρωμών για το τρέχον οικονομικό έτος 
και το επόμενο οικονομικό έτος.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 103 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναφερόμενη στο άρθρο 175 της 
Συνθήκης έκθεση της Επιτροπής 
περιλαμβάνει:

1. Η αναφερόμενη στο άρθρο 175 της 
Συνθήκης έκθεση της Επιτροπής 
περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 103 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης, εφόσον 
είναι απαραίτητο, τις προτάσεις για τα 
μέτρα και τις πολιτικές που πρέπει να 
θεσπιστούν με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καταρτίζεται σχέδιο αξιολόγησης από 
τη διαχειριστική αρχή για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το σχέδιο 
αξιολόγησης υποβάλλεται στην πρώτη 
συνεδρίαση της επιτροπής 
παρακολούθησης. Όταν μια μόνο επιτροπή 
παρακολούθησης καλύπτει πάνω από ένα 

1. Καταρτίζεται σχέδιο αξιολόγησης από 
τη διαχειριστική αρχή για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή πρόγραμμα 
για ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης. Το σχέδιο αξιολόγησης 
υποβάλλεται στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής παρακολούθησης. Όταν μια 



AM\903906EL.doc 71/175 PE491.057v01-00

EL

επιχειρησιακά προγράμματα, ένα σχέδιο 
αξιολόγησης μπορεί να καλύψει όλα τα 
οικεία επιχειρησιακά προγράμματα.

μόνο επιτροπή παρακολούθησης καλύπτει 
πάνω από ένα επιχειρησιακά 
προγράμματα, ένα σχέδιο αξιολόγησης 
μπορεί να καλύψει όλα τα οικεία 
επιχειρησιακά προγράμματα.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1560
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 104 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καταρτίζεται σχέδιο αξιολόγησης από 
τη διαχειριστική αρχή για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το σχέδιο 
αξιολόγησης υποβάλλεται στην πρώτη 
συνεδρίαση της επιτροπής 
παρακολούθησης. Όταν μια μόνο επιτροπή 
παρακολούθησης καλύπτει πάνω από ένα 
επιχειρησιακά προγράμματα, ένα σχέδιο 
αξιολόγησης μπορεί να καλύψει όλα τα 
οικεία επιχειρησιακά προγράμματα.

1. Καταρτίζεται σχέδιο αξιολόγησης από 
τη διαχειριστική αρχή για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το σχέδιο 
αξιολόγησης υποβάλλεται με την πρώτη 
έκθεση εκτέλεσης. Όταν μια μόνο 
επιτροπή παρακολούθησης καλύπτει πάνω 
από ένα επιχειρησιακά προγράμματα, ένα 
σχέδιο αξιολόγησης μπορεί να καλύψει 
όλα τα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 1561
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 104 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν 
στην Επιτροπή για κάθε πρόγραμμα, έως 

διαγράφεται
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τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση που 
παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα 
των αξιολογήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των 
κύριων εκροών και αποτελεσμάτων του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 104 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν 
στην Επιτροπή για κάθε πρόγραμμα, έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση που 
παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα 
των αξιολογήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των 
κύριων εκροών και αποτελεσμάτων του 
προγράμματος.

2. Οι διαχειριστικές αρχές υποβάλλουν 
στην Επιτροπή για κάθε πρόγραμμα ή 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση που 
παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα 
των αξιολογήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού, 
συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των 
κύριων εκροών και αποτελεσμάτων του 
προγράμματος ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1563
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 104 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές.

3. Η Επιτροπή πραγματοποιεί εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη ή με μια 
ομάδα κρατών μελών που έχουν συστήσει 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης και τις διαχειριστικές αρχές.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές 
αρχές είναι υπεύθυνα:

1. Τα κράτη μέλη ή μια ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και οι 
διαχειριστικές αρχές είναι υπεύθυνα:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός 
ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης που παρέχει 
πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου 
κράτους μέλους·

α) να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός 
ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης που παρέχει 
πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου 
κράτους μέλους ή προγράμματα για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
σε αυτές τις μακροπεριφέρειες·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός 
ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης που παρέχει 
πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου 
κράτους μέλους·

α) να εξασφαλίσουν τη δημιουργία ενός 
ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης που παρέχει 
πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του οικείου 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων 
των εγγράφων προγραμματισμού, των 
παρατηρήσεων που υποβάλλονται από το 
κοινό και τους εταίρους και του τρόπου 
με τον οποίο αυτές λαμβάνονται υπόψη 
(περιλαμβανομένης της αιτιολόγησης σε 
περίπτωση απόρριψης) 

Or. en
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Τροπολογία 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για την ενημέρωση των δυνητικών 
δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης βάσει των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

β) για την ενημέρωση των δυνητικών 
δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης βάσει των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων ή των 
προγραμμάτων για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να δημοσιοποιούν στους πολίτες της 
Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγματα της 
πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων 
μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα 
και τον αντίκτυπο των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης, των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και των πράξεων.

γ) να δημοσιοποιούν στους πολίτες της 
Ένωσης τον ρόλο και τα επιτεύγματα της 
πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων 
μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα 
και τον αντίκτυπο των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης, των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ή των προγραμμάτων για 
ταμεία μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
και των πράξεων.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
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πλαισίου.

Τροπολογία 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με 
τα χρονοδιαγράμματα προγραμματισμού 
και τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα 
όλων των σχετικών διαδικασιών 
δημόσιας διαβούλευσης σε όλα τα στάδια 
προετοιμασίας της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με 
το χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού 
και τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα 
και τη μορφή όλων των σχετικών 
διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης από 
την έναρξη της προετοιμασίας των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και να 
επικαιροποιούν το εν λόγω 
χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον κάθε τρεις 
μήνες.

Or. en
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Τροπολογία 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
συμβουλευτικά όργανα οργανώνουν 
ενέργειες ευαισθητοποίησης προκειμένου 
να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργεί η πολιτική συνοχής.

Or. en

Τροπολογία 1572
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με 
το χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού 
και τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα 
και τη μορφή των σχετικών διαδικασιών 
δημόσιας διαβούλευσης από την έναρξη 
της προετοιμασίας των εθνικών 
στρατηγικών μεταρρυθμίσεων που 
αποτελούν τη βάση των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης και να επικαιροποιούν 
το εν λόγω χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 
κάθε δύο μήνες.

Or. en

Τροπολογία 1573
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δράσεις ευαισθητοποίησης μπορούν 
επίσης να διοργανωθούν από τα 
ευρωπαϊκά και τα συμβουλευτικά όργανα, 
ώστε να διευκρινιστεί πώς ακριβώς 
λειτουργεί η πολιτική συνοχής, καθώς και 
ποια είναι η προστιθέμενη αξία της για 
την ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όσον 
αφορά την υποστήριξη που παρέχουν τα 
Ταμεία, τα κράτη μέλη τηρούν κατάλογο 
των πράξεων ανά επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και ανά Ταμείο σε μορφότυπο 
CSV ή XML, ο οποίος είναι προσβάσιμος 
μέσω του ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή 
της ενιαίας διαδικτυακής πύλης, που 
παρέχει μια κατάσταση και συνοπτική 
παρουσίαση όλων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στο εν λόγω κράτος μέλος.

Για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όσον 
αφορά την υποστήριξη που παρέχουν τα 
Ταμεία, τα κράτη μέλη ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης τηρούν 
κατάλογο των πράξεων ανά επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ή πρόγραμμα για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και ανά 
Ταμείο σε μορφότυπο CSV ή XML, ο 
οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του 
ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή της ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης, που παρέχει μια 
κατάσταση και συνοπτική παρουσίαση 
όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
στο εν λόγω κράτος μέλος ή 
προγραμμάτων για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης σε 
μακροπεριφέρειες.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1575
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν στον ίδιο 
διαδικτυακό τόπο έγγραφα 
προγραμματισμού για δημόσια 
διαβούλευση, καθώς και τις 
παρατηρήσεις και τα σχόλια που 
υποβάλλονται από το κοινό και τους 
εταίρους μαζί με την ανατροφοδότηση 
σχετικά με τις παρατηρήσεις και τα 
σχόλια, περιλαμβανομένης της 
αιτιολόγησης σε περίπτωση απόρριψης.

Or. en

Τροπολογία 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 105 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των πράξεων 
επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε τρεις
μήνες.

Ο κατάλογος των πράξεων 
επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε έξι
μήνες

Or. en

Τροπολογία 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχειριστική αρχή καταρτίζει 
στρατηγική επικοινωνίας για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Είναι δυνατόν 
να καταρτιστεί κοινή στρατηγική 
επικοινωνίας για περισσότερα 
επιχειρησιακά προγράμματα.

Η διαχειριστική αρχή καταρτίζει 
στρατηγική επικοινωνίας για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή πρόγραμμα 
για ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης. Είναι δυνατόν να καταρτιστεί 
κοινή στρατηγική επικοινωνίας για 
περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1578
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική επικοινωνίας περιλαμβάνει 
τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 
V και επικαιροποιείται ετησίως με 
αναλυτικές πληροφορίες για τις 
προγραμματισθείσες δραστηριότητες 
ενημέρωσης και δημοσιότητας που πρέπει 
να υλοποιηθούν.

Η στρατηγική επικοινωνίας περιλαμβάνει 
τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα 
V με αναλυτικές πληροφορίες για τις 
προγραμματισθείσες δραστηριότητες 
ενημέρωσης και δημοσιότητας που πρέπει 
να υλοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 106 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η στρατηγική επικοινωνίας εξετάζεται και 
εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής παρακολούθησης μετά την 
έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Η στρατηγική επικοινωνίας εξετάζεται και 
εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής παρακολούθησης μετά την 
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος 
ή του προγράμματος για ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1580
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 106 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αναθεώρηση της στρατηγικής 
επικοινωνίας αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης και εγκρίνεται από την 
επιτροπή παρακολούθησης.

Κάθε αναθεώρηση της στρατηγικής 
επικοινωνίας αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στην επιτροπή 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την 
επιτροπή παρακολούθησης για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα τουλάχιστον μία 

3. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την 
επιτροπή παρακολούθησης για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή πρόγραμμα 
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φορά το έτος σχετικά με την πρόοδο της 
εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας 
και για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της.

για ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης τουλάχιστον μία φορά το έτος 
σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της 
στρατηγικής επικοινωνίας και για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1582
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την 
επιτροπή παρακολούθησης για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα τουλάχιστον μία 
φορά το έτος σχετικά με την πρόοδο της 
εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας
και για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της.

3. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την 
επιτροπή παρακολούθησης για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα τουλάχιστον μία 
φορά το έτος σχετικά με την πρόοδο της 
εφαρμογής της στρατηγικής επικοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 1583
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 107 διαγράφεται
Υπεύθυνοι ενημέρωσης και επικοινωνίας 
και τα δίκτυά τους
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1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
υπεύθυνο για θέματα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που συντονίζει τις ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση 
με ένα ή περισσότερα Ταμεία και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
2. Ο υπεύθυνος ενημέρωσης και 
επικοινωνίας συντονίζει και προεδρεύει
στις συνεδριάσεις ενός εθνικού δικτύου 
υπευθύνων ενημέρωσης για τα Ταμεία, 
που περιλαμβάνει τα σχετικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, τη 
δημιουργία και διατήρηση του 
διαδικτυακού τόπου ή διαδικτυακής 
πύλης που αναφέρεται στο παράρτημα V 
και την τήρηση της υποχρέωσης να 
παρέχεται επισκόπηση των μέτρων 
επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο.
3. Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει ένα 
πρόσωπο υπεύθυνο για την ενημέρωση 
και την επικοινωνία σε επίπεδο 
επιχειρησιακού προγράμματος και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.
4. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της 
Ένωσης στα οποία συμμετέχουν τα μέλη 
που ορίζουν τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των στρατηγικών 
επικοινωνίας, η ανταλλαγή εμπειριών από 
την εφαρμογή των μέτρων ενημέρωσης 
και επικοινωνίας και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 1584
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 107 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
υπεύθυνο για θέματα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που συντονίζει τις ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
ένα ή περισσότερα Ταμεία και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
υπεύθυνο για θέματα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που συντονίζει μαζί με τους 
εταίρους στο αντίστοιχο επίπεδο τις 
ενέργειες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα Ταμεία και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 107 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν 
υπεύθυνο για θέματα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που συντονίζει τις ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
ένα ή περισσότερα Ταμεία και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή.

1. Κάθε κράτος μέλος ή κάθε ομάδα 
κρατών μελών που έχουν συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ορίζει 
έναν υπεύθυνο για θέματα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που συντονίζει τις ενέργειες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με 
ένα ή περισσότερα Ταμεία και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες στο κομμάτι της καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 107 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο υπεύθυνος ενημέρωσης και 
επικοινωνίας συντονίζει και προεδρεύει 
στις συνεδριάσεις ενός εθνικού δικτύου 
υπευθύνων ενημέρωσης για τα Ταμεία, που 
περιλαμβάνει τα σχετικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, τη 
δημιουργία και διατήρηση του 
διαδικτυακού τόπου ή διαδικτυακής πύλης 
που αναφέρεται στο παράρτημα V και την 
τήρηση της υποχρέωσης να παρέχεται 
επισκόπηση των μέτρων επικοινωνίας που 
εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

2. Ο υπεύθυνος ενημέρωσης και 
επικοινωνίας συντονίζει και προεδρεύει 
στις συνεδριάσεις ενός εθνικού δικτύου 
υπευθύνων ενημέρωσης για τα Ταμεία, που 
περιλαμβάνει τα σχετικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, τη 
δημιουργία και διατήρηση του 
διαδικτυακού τόπου ή διαδικτυακής πύλης 
που αναφέρεται στο παράρτημα V και την 
τήρηση της υποχρέωσης να παρέχεται 
επισκόπηση των μέτρων επικοινωνίας που 
εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Ο 
υπεύθυνος ενημέρωσης και επικοινωνίας 
συντονίζει και προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις ενός μακροπεριφερειακού 
δικτύου υπευθύνων ενημέρωσης για τα 
Ταμεία, τη δημιουργία και διατήρηση του 
διαδικτυακού τόπου ή διαδικτυακής 
πύλης που αναφέρεται στο παράρτημα V 
και την τήρηση της υποχρέωσης να 
παρέχεται επισκόπηση των μέτρων 
επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε 
μακροπεριφερειακό επίπεδο.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 107 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει ένα 
πρόσωπο υπεύθυνο για την ενημέρωση και 
την επικοινωνία σε επίπεδο επιχειρησιακού 
προγράμματος και ενημερώνει σχετικά την 

3. Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει ένα 
πρόσωπο υπεύθυνο για την ενημέρωση και 
την επικοινωνία σε επίπεδο επιχειρησιακού 
προγράμματος, ή στο επίπεδο του 
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Επιτροπή. προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 107 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της 
Ένωσης στα οποία συμμετέχουν τα μέλη 
που ορίζουν τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των στρατηγικών επικοινωνίας, 
η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή 
των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας 
και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

4. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της 
Ένωσης στα οποία συμμετέχουν τα μέλη 
που ορίζουν τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των στρατηγικών επικοινωνίας, 
η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή 
των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας 
και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Κάθε διαχειριστική αρχή θα βασίζει τη 
λειτουργία των Κέντρων Europe Direct 
του δικτύου πληροφόρησης της ΕΕ στην 
ενσωμάτωσή τους στις ενέργειες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Υπενθυμίζεται η σημασία των Κέντρων Europe Direct ως χρήσιμο όργανο των διαχειριστικών 
αρχών για τη διοχέτευση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας σε διαρθρωτικά 
ταμεία.



AM\903906EL.doc 87/175 PE491.057v01-00

EL

Τροπολογία 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 107 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της 
Ένωσης στα οποία συμμετέχουν τα μέλη 
που ορίζουν τα κράτη μέλη και οι 
διαχειριστικές αρχές, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των στρατηγικών επικοινωνίας, 
η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή 
των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας 
και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

4. Η Επιτροπή συγκροτεί δίκτυα της 
Ένωσης στα οποία συμμετέχουν τα μέλη 
που ορίζουν τα κράτη μέλη, οι ομάδες των 
κρατών μελών που έχουν ιδρύσει ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και οι 
διαχειριστικές αρχές, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής των στρατηγικών επικοινωνίας, 
η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή 
των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας 
και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 109 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τεχνική βοήθεια έχει τη μορφή ενός 
μονοταμειακού άξονα προτεραιότητας στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος ή ειδικού επιχειρησιακού 
προγράμματος.

2. Η τεχνική βοήθεια έχει τη μορφή 
τμήματος ενός άξονα προτεραιότητας ή 
άξονα προτεραιότητας στο εσωτερικό 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή 
ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 109 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 109α
Τεχνική βοήθεια μιας ομάδας κρατών 

μελών που έχουν ιδρύσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης

(1) Κάθε Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί 
πράξεις τεχνικής βοήθειας επιλέξιμες 
βάσει ενός άλλου Ταμείου. Το ποσό της 
χρηματοδότησης των Ταμείων για 
τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 4% του 
συνολικού ποσού των πιστώσεων των 
Ταμείων που διατίθενται σε προγράμματα 
για ταμεία μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης για κάθε κατηγορία 
περιφέρειας του στόχου 
«Μακροπεριφερειακή συνεργασία». Για 
τους σκοπούς του προγράμματος 
επιχορήγησης για τη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης, το ποσό της 
χρηματοδότησης των Ταμείων για 
τεχνική βοήθεια αυξάνεται κατά ένα 
επιπλέον 6% του συνολικού ποσού των 
πιστώσεων των Ταμείων που διατίθενται 
σε προγράμματα για τα ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης που 
εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία περιφέρειας 
του στόχου «Μακροπεριφερειακή 
συνεργασία».
(2) Η τεχνική βοήθεια έχει τη μορφή ενός 
μονοταμειακού άξονα προτεραιότητας 
στο εσωτερικό ενός προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
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πλαισίου. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Ιανουαρίου 2012, η Ένωση και τα 
κράτη μέλη θα εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν μια συνεπή και συνολική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τις έξυπνες επενδύσεις 
τηρώντας τη δημοσιονομική εξυγίανση με τα διαρθρωτικά μέτρα για μελλοντική ανάπτυξη και 
απασχόληση.

Τροπολογία 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης και το ανώτατο 
ποσοστό υποστήριξης από τα Ταμεία για 
κάθε άξονα προτεραιότητας.

1. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος, ή ενός προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης και το ανώτατο 
ποσοστό υποστήριξης από τα Ταμεία για 
κάθε άξονα προτεραιότητας.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης και το ανώτατο 

1. Η απόφαση της Επιτροπής για την 
έγκριση ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος καθορίζει το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης και το ανώτατο 
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ποσοστό υποστήριξης από τα Ταμεία για 
κάθε άξονα προτεραιότητας.

ποσοστό υποστήριξης από κάθε Ταμείο
για κάθε άξονα προτεραιότητας.

Or. en

Τροπολογία 1594
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
κρατική συγχρηματοδότηση, μπορεί να 
αντικατασταθεί από ιδιώτες πιστωτές. 

Or. de

Τροπολογία 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όσον αφορά τα προγράμματα που 
σχετίζονται με τον στόχο «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία», οι αποφάσεις της 
Επιτροπής που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 λαμβάνονται σε 
επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων 
και όχι για κάθε άξονα προτεραιότητας.

Or. fr

Τροπολογία 1596
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» δεν υπερβαίνει:

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» δεν υπερβαίνει κατά 
κανόνα, εκτός βεβαίως από 
αιτιολογημένες μεμονωμένες περιπτώσεις 
σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή:

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις η χρηματοδότηση αποτυγχάνει, επειδή μεμομένα τοπικά συμβούλια δεν 
είναι σε θέση να συνεισφέρουν οικονομικά. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή 
ευέλικτων ρυθμίσεων σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 1597
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» δεν υπερβαίνει:

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» κατά κανόνα δεν 
υπερβαίνει:

Or. de

Τροπολογία 1598
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 85 % για το Ταμείο Συνοχής· α) το 75 % για το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης πρέπει να περιοριστεί στο 75 % για το Ταμείο 
Συνοχής. Μια γνήσια ίδια χρηματοδότηση αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη δέσμευση των 
περιφερειών και του κράτους μέλους στην ποιότητα και την εκτέλεση της πολιτικής συνοχής και 
επίσης για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 1599
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 85 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2009 κατώτερο του 85 % του μέσου όρου 
στην ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

β) το 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών με κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2009 κατώτερο του 85 % του μέσου όρου 
στην ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης πρέπει να περιοριστεί στο 75 %. Μια γνήσια ίδια 
χρηματοδότηση αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη δέσμευση των περιφερειών και του 
κράτους μέλους στην ποιότητα και την εκτέλεση της πολιτικής συνοχής και επίσης για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 1600
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 80 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο β) 
και είναι επιλέξιμες για το μεταβατικό 
καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η 
Ιανουαρίου 2014·

γ) το 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο β) 
και είναι επιλέξιμες για το μεταβατικό 
καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η 
Ιανουαρίου 2014·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης πρέπει να περιοριστεί στο 75 %. Μια γνήσια ίδια 
χρηματοδότηση αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη δέσμευση των περιφερειών και του 
κράτους μέλους στην ποιότητα και την εκτέλεση της πολιτικής συνοχής και επίσης για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις 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 μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις 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 μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

(δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις 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 μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27, 
καθώς και για τις περιφέρειες, οι οποίες 
έλαβαν χρηματοδότηση ως περιφέρειες 
που βρίσκονται στο στάδιο της 
σταδιακής κατάργησης της ενίσχυσης 
στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης την 
περίοδο 2007-2013·

Or. de

Τροπολογία 1603
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις 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 μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις περιφέρειες, οι 
οποίες για την περίοδο 2007-2013
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
στόχου σύγκλισης, συμπεριλαμβανομένων 
των περιφερειών, οι οποίες στο διάστημα 
αυτό χρηματοδοτούνται ως περιφέρειες 
στο στάδιο της σταδιακής κατάργησης 
της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 8 
παρ. 1 του κανονισμού 1083/2006, αλλά 
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των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ  ήταν 
μεγαλύτερο του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ 
στην ΕΕ-27·

Or. de

Justification

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den anderen Regionen, die 
unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehandelt werden. Die Anpassungen des 
Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslandes bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.

Τροπολογία 1604
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις 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 μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

δ) το 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις 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 μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-
27·και για τις περιφέρειες που ήταν 
επιλέξιμες προς χρηματοδότηση υπό 
μεταβατική στήριξη σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου

Or. en
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Τροπολογία 1605
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις 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 μεγαλύτερο 
του 75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

δ) τo 75 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών πλην 
αυτών που αναφέρονται στα στοιχεία β) 
και γ) και για όλες τις περιφέρειες οι 
οποίες κατά την περίοδο 2007-2013 
χρηματοδοτούνταν από τον στόχο 
«σύγκλιση» και των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν μεγαλύτερο του 
75 % του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή περιττών δυσκολιών και στρεβλώσεων των στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει 
να θεσπισθεί μια μεταβατική ρύθμιση.

Τροπολογία 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το 60% για τις περιφέρειες μετάβασης, 
με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στο 
στοιχείο δ)·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1607
Michael Theurer
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε δικαιολογημένες μεμονωμένες 
περιπτώσεις, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ μπορεί να 
αυξηθεί για τους επιμέρους άξονες 
προτεραιότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» από τις περιφέρειες σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 1608
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 85%. Για 
επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο 
του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας όπου τουλάχιστον ένας 
συμμετέχοντας ανήκει σε ένα κράτος 
μέλος το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ του 
οποίου για το διάστημα 2001–2003 ήταν 
κάτω του 85 % του μέσου αντίστοιχου 
της ΕΕ-25 στο ίδιο χρονικό διάστημα, η 
συμβολή του ΕΤΠΑ δεν θα υπερβαίνει το 
85 % των επιλέξιμων δαπανών. Για όλα 
τα άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, η 
συμβολή του ΕΤΠΑ δεν θα υπερβαίνει το 
75 % των επιλέξιμων δαπανών που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η 
στήριξη από ταμεία στο επίπεδο κάθε 
άξονα προτεραιότητας καθορίζεται 
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διασφαλίζοντας συμμόρφωση με το 
μέγιστο ποσό στήριξης από ταμεία και το 
μέγιστο ποσοστό συμβολής κάθε ταμείου 
που έχει συγκροτηθεί στο επίπεδο κάθε
επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. pt

Τροπολογία 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 85%.

Or. en

Τροπολογία 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%. Για 
προγράμματα όπου συμμετέχουν λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί 
κατά επιπλέον δέκα ποσοστιαίες μονάδες 
(έως 85 %).

Or. en
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Τροπολογία 1611
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 85%.

Or. en

Τροπολογία 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 85%.

Or. en

Τροπολογία 1613
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
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επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 85%.

Or. en

Τροπολογία 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%, 
εξαιρουμένων των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 
σημείο α), και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 349 
της συνθήκη, για τις οποίες ισχύει το 
ανώτατο ποσοστό του 85%.

Or. fr

Τροπολογία 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%. Για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν 
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υπερβαίνει το 85%.

Or. es

Τροπολογία 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Or. fr

Τροπολογία 1617
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας δεν υπερβαίνει το 75%. Για 
προγράμματα που αφορούν τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 
85 %.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Λόγω των οικονομικών και κοινωνικών τους συνθηκών, οι οποίες ορίζονται με σαφήνεια στο 
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άρθρο 349 της Συνθήκης, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες θα πρέπει να ωφεληθούν από 
επιπλέον 10 % χρηματοδότηση σε σχέση με άλλες περιφέρειες της ΕΕ.

Τροπολογία 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα 
με το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
δεν υπερβαίνει το 50%.

διαγράφεται

Το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης 
εφαρμόζεται στη συμπληρωματική 
χορήγηση βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[..]/2012 [κανονισμός ΕΕΣ].

Or. fr

Τροπολογία 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν 
υπερβαίνει το 50%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
ανέρχεται στο 85%.

Or. es

Τροπολογία 1620
Nuno Teixeira
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν 
υπερβαίνει το 50%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
συμπληρωματικής χορήγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν 
υπερβαίνει το 85%.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι δίκαιο να τυποποιηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης της συγκεκριμένης πρόσθετης 
χορήγησης που λαμβάνουν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, οι περιφέρειες μετάβασης και 
οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Επίσης, το άρθρο 110, παράγραφος 3, στοιχείο β 
δηλώνει ήδη ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης των εξόχως απόκεντρων περιφερειών θα 
πρέπει να είναι 85 %, και θα πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις κανονικές 
χορηγήσεις για τις περιφέρειες και τη συγκεκριμένη πρόσθετη χορήγηση.

Τροπολογία 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 3 στο επίπεδο ενός άξονα 
προτεραιότητας προσαυξάνεται κατά δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες, όταν ολόκληρος ο 
άξονας προτεραιότητας υλοποιείται με 
χρηματοδοτικά μέσα ή στο πλαίσιο της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων.

5. Το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 3 στο επίπεδο ενός άξονα
προτεραιότητας προσαυξάνεται κατά δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες, όταν ολόκληρος ο 
άξονας προτεραιότητας υλοποιείται με 
χρηματοδοτικά μέσα ή με εδαφικά μέσα 
που υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη 
(ΟΕΕ, κοινά σχέδια δράσης ή τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων).

Or. en
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Τροπολογία 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 3 στο επίπεδο ενός άξονα 
προτεραιότητας προσαυξάνεται κατά δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες, όταν ολόκληρος ο 
άξονας προτεραιότητας υλοποιείται με 
χρηματοδοτικά μέσα ή στο πλαίσιο της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων.

5. Το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 3 στο επίπεδο ενός άξονα 
προτεραιότητας προσαυξάνεται κατά δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες, όταν το 50% των 
πόρων που συμβάλλουν στην επενδυτική 
προτεραιότητα υλοποιείται με 
χρηματοδοτικά μέσα ή στο πλαίσιο της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η προϋπόθεση της υλοποίησης ολόκληρου του άξονα προτεραιότητας με 
χρηματοδοτικά μέσα για την προσαύξηση κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες στο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης είναι πολύ πιεστική και θα πρέπει να αμβλυνθεί με τη θέσπιση ενός πιο 
χαλαρού ποσοστού σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας.

Τροπολογία 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 3 στο επίπεδο ενός άξονα 
προτεραιότητας προσαυξάνεται κατά δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες, όταν ολόκληρος ο 
άξονας προτεραιότητας υλοποιείται με 
χρηματοδοτικά μέσα ή στο πλαίσιο της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 

5. Το ανώτατο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 3 στο επίπεδο ενός άξονα 
προτεραιότητας προσαυξάνεται κατά δέκα 
εκατοστιαίες μονάδες, όταν ολόκληρος ο 
άξονας προτεραιότητας υλοποιείται στο 
πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
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τοπικών κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μπορεί να θεσπιστεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι 100% στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος για την υποστήριξη 
πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, η διαχείριση των 
οποίων ασκείται άμεσα ή έμμεσα από την 
Επιτροπή. Όταν θεσπίζεται χωριστή 
προτεραιότητα γι’ αυτό τον σκοπό, η 
υποστήριξη βάσει αυτού του άξονα δεν 
είναι δυνατό να υλοποιηθεί με κανένα 
άλλο μέσο.

7. Μπορεί να θεσπιστεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι 100% στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος για την υποστήριξη 
πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, η διαχείριση των
οποίων ασκείται άμεσα ή έμμεσα από την 
Επιτροπή, ή που υλοποιούνται από τους 
φορείς οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 
33 παρ. 4 στοιχείο β ii). Όταν θεσπίζεται 
χωριστή προτεραιότητα γι’ αυτό τον 
σκοπό, η υποστήριξη βάσει αυτού του 
άξονα δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί με 
κανένα άλλο μέσο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ίση μεταχείριση, μη διακριτική μεταχείριση των χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μπορεί να θεσπιστεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι 100% στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος για την υποστήριξη 
πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, η διαχείριση των 
οποίων ασκείται άμεσα ή έμμεσα από την 
Επιτροπή. Όταν θεσπίζεται χωριστή 
προτεραιότητα γι’ αυτό τον σκοπό, η 
υποστήριξη βάσει αυτού του άξονα δεν 
είναι δυνατό να υλοποιηθεί με κανένα 
άλλο μέσο.

7. Μόνο στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 μπορεί να 
θεσπιστεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι 100% στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος για την υποστήριξη 
πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, η διαχείριση των 
οποίων ασκείται άμεσα ή έμμεσα από την 
Επιτροπή. Όταν θεσπίζεται χωριστή 
προτεραιότητα γι’ αυτό τον σκοπό, η 
υποστήριξη βάσει αυτού του άξονα δεν 
είναι δυνατό να υλοποιηθεί με κανένα 
άλλο μέσο.

Or. en

Τροπολογία 1626
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μπορεί να θεσπιστεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι 100% στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος για την υποστήριξη 
πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, η διαχείριση των 
οποίων ασκείται άμεσα ή έμμεσα από την 
Επιτροπή. Όταν θεσπίζεται χωριστή 
προτεραιότητα γι’ αυτό τον σκοπό, η 
υποστήριξη βάσει αυτού του άξονα δεν 
είναι δυνατό να υλοποιηθεί με κανένα 
άλλο μέσο.

7. Μπορεί να θεσπιστεί χωριστός άξονας 
προτεραιότητας με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης μέχρι 75% στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος για την υποστήριξη 
πράξεων που υλοποιούνται με 
χρηματοδοτικά μέσα που θεσπίζονται στο 
επίπεδο της Ένωσης, η διαχείριση των 
οποίων ασκείται άμεσα ή έμμεσα από την 
Επιτροπή. Όταν θεσπίζεται χωριστή 
προτεραιότητα γι’ αυτό τον σκοπό, η 
υποστήριξη βάσει αυτού του άξονα δεν 
είναι δυνατό να υλοποιηθεί με κανένα 
άλλο μέσο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης πρέπει να περιοριστεί στο 75 %. Μια γνήσια ίδια 
χρηματοδότηση αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη δέσμευση των περιφερειών και του 
κράτους μέλους στην ποιότητα και την εκτέλεση της πολιτικής συνοχής και επίσης για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

Τροπολογία 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 110 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 
επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 
προγραμμάτων για τα ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης βάσει 
του στόχου για μακροπεριφερειακή 
συνεργασία μπορεί να είναι 100%.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λόγω συνδυασμού ποικίλων στρατηγικών στόχων της Ένωσης (ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 
ανταγωνιστικότητα, δημοσιονομική εξυγίανση με διατήρηση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης), είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρηματοδότησης μακροπεριφερειακών έργων 
που υλοποιούνται βάσει των προγραμμάτων προτεραιότητας για ταμεία μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης ως μεγάλων έργων, στο έδαφος τεσσάρων τουλάχιστον κρατών μελών της 
εγκεκριμένης μακροπεριφερειακής στρατηγικής και μαζί με το πρόγραμμα επιχορήγησης για την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, κατά 100%.

Τροπολογία 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) η σημασία του άξονα προτεραιότητας (1) η σημασία του άξονα προτεραιότητας 
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για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ελλείψεις 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ελλείψεις 
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) την κάλυψη των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών όπως ορίζονται στο άρθρο 349 
της συνθήκης

Or. fr

Τροπολογία 1630
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική 
αυτάρκεια του έργου, ευνοώντας τα 
μέτρα που αποφέρουν έσοδα με 
υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης 
έναντι εκείνων που ισχύουν για τα μέτρα 
που δεν αποφέρουν έσοδα·

Or. de



AM\903906EL.doc 109/175 PE491.057v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι μεταφορείς υποχρεούνται πάντοτε να αποφέρουν έσοδα, ενώ για άλλους δεν 
υφίσταται αυτή η υποχρέωση. Με την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα ίδια ποσοστά 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα είχαν ως συνέπεια συνολικά υψηλότερη διάθεση πόρων της ΕΕ 
για τα έργα, τα οποία λαμβάνουν ήδη πλήρως ή ως επί το πλείστον κρατική χρηματοδότηση, 
ενώ τα έργα που αποφέρουν έσοδα λαμβάνουν συγκριτικά λιγότερους πόρους από την ΕΕ.

Τροπολογία 1631
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) μείωση της φτώχειας και προαγωγή 
της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων μέσω κοινών 
προσεγγίσεων για την ενεργό ένταξη·

Or. it

Τροπολογία 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) νησιωτικά κράτη μέλη επιλέξιμα για το 
Ταμείο Συνοχής και άλλα νησιά, με 
εξαίρεση τα νησιά στα οποία βρίσκεται η 
πρωτεύουσα ενός κράτους μέλους ή τα 
οποία διαθέτουν σταθερή σύνδεση με την 
ηπειρωτική χώρα·

α) Μικρά νησιωτικά κράτη μέλη και άλλα 
νησιά, με εξαίρεση τα νησιά στα οποία 
βρίσκεται η πρωτεύουσα ενός κράτους 
μέλους ή τα οποία διαθέτουν σταθερή 
σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα.

Or. en

Τροπολογία 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σε τέτοιες περιοχές, το ανώτατο όριο 
των ποσοστών συγχρηματοδότησης που 
ορίζεται στο άρθρο 110.3 μπορεί να 
αυξηθεί κατά 10% μέχρι 80% 
κατ’ανώτατο όριο.

Or. en

Τροπολογία 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) άλλες περιοχές με σοβαρά 
δημογραφικά προβλήματα.

Or. en

Τροπολογία 1635
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) απομακρυσμένες μεθοριακές πόλεις·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στις περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα πρέπει να 
περιληφθούν οι απομακρυσμένες μεθοριακές πόλεις.
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Τροπολογία 1636
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) άλλες περιοχές με σοβαρά και μόνιμα 
δημογραφικά μειονεκτήματα.

Or. pt

Τροπολογία 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από 
σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις.

Or. es

Τροπολογία 1638
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από 
σοβαρές δημογραφικές προκλήσεις.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιοχές που πάσχουν από σημαντικά δημογραφικά προβλήματα 
όπως η βαθμιαία ή αιφνίδια μείωση πληθυσμού, η γήρανση του πληθυσμού, η δημογραφική 
διασπορά ή η μείωση του συντελεστή γεννήσεων.

Τροπολογία 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) περιοχές που πλήττονται από 
σοβαρή δημογραφική ευπάθεια

Or. en

Justification

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in article 111, paragraph 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.

Τροπολογία 1640
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε τέτοιες περιοχές, το ανώτατο όριο των 
ποσοστών συγχρηματοδότησης που 
ορίζεται στο άρθρο 110.3 μπορεί να 
αυξηθεί κατά 10% μέχρι 80% 
κατ’ανώτατο όριο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης θα βοηθήσει αυτές τις περιοχές να ξεπεράσουν 
τους περιορισμούς που σχετίζονται με την ιδιαίτερη μόνιμη γεωγραφική και δημογραφική 
συνθήκη τους και θα ευνοήσει παράλληλα την εκμετάλλευση του αναπτυξιακού δυναμικού τους.

Τροπολογία 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις εν λόγω περιοχές το ανώτατο όριο 
των ποσοστών συγχρηματοδότησης που
ορίζει το άρθρο 110 παράγραφος 3 μπορεί 
να αυξηθεί κατά 10% έως το ανώτατο 
όριο του 80%.

Or. es

Τροπολογία 1642
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν άλλες 
δύσκολες και διαρκείς δημογραφικές 
προκλήσεις, όπως για παράδειγμα 
διαρκώς αρνητικό ισοζύγιο καθαρής 
μετανάστευσης ή μείωση του συνολικού 
πληθυσμού κατά τουλάχιστον 15% έως το 
2025.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για τον υπολογισμό θα μπορούσε στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιηθεί ένας δείκτης 
δημογραφικής ευπάθειας για το 2020.

Τροπολογία 1643
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 111 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 111α
Ανώτατο επίπεδο μεταφορών από τα 

Ταμεία
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
της κατάλληλης συγκέντρωσης της 
χρηματοδότησης για λόγους συνοχής στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και 
κράτη μέλη και της μείωσης των 
ανισοτήτων όσον αφορά τη μέση κατά 
κεφαλήν ένταση ενίσχυσης που 
οφείλονται στον καθορισμό ανώτατου 
ορίου, το ανώτατο επίπεδο των 
μεταφορών από τα Ταμεία σε κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό έχει ως εξής:
— για τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο XXXX -
XXXX (μονάδες αγοραστικής δύναμης) 
κατώτερο από το 40 % του μέσου όρου 
της ΕΕ των 27: 3,7893 % του ΑΕγχΠ 
τους
— για τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο XXXX -
XXXX (μονάδες αγοραστικής δύναμης) 
ίσο ή ανώτερο από το 40 % και κατώτερο 
από το 50 % του μέσου όρου της ΕΕ των 
27: 3,7135 % του ΑΕγχΠ τους
— για τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο XXXX -
XXXX (μονάδες αγοραστικής δύναμης) 
ίσο ή ανώτερο από το 50 % και κατώτερο 
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από το 55 % του μέσου όρου της ΕΕ των 
27: 3,6188 % του ΑΕγχΠ τους
— για τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο XXXX -
XXXX (μονάδες αγοραστικής δύναμης) 
ίσο ή ανώτερο από το 55 % και κατώτερο 
από το 60 % του μέσου όρου της ΕΕ των 
27: 3,5240 % του ΑΕγχΠ τους
— για τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο XXXX -
XXXX (μονάδες αγοραστικής δύναμης) 
ίσο ή ανώτερο από το 60 % και κατώτερο 
από το 65 % του μέσου όρου της ΕΕ των 
27: 3,4293 % του ΑΕγχΠ τους
— για τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο XXXX -
XXXX (μονάδες αγοραστικής δύναμης) 
ίσο ή ανώτερο από το 65 % και κατώτερο 
από το 70 % του μέσου όρου της ΕΕ των 
27: 3,3346 % του ΑΕγχΠ τους
— για τα κράτη μέλη με μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕΕ για την περίοδο XXXX -
XXXX (μονάδες αγοραστικής δύναμης) 
ίσο ή ανώτερο από το 70 % και κατώτερο 
από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ των 
27: 3,2398 % του ΑΕγχΠ τους
— στη συνέχεια, το ανώτατο επίπεδο των 
μεταφορών μειώνεται κατά 0,09 
ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕγχΠ για κάθε 
αύξηση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες του 
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ για την 
περίοδο XXXX - XXXX (μονάδες 
αγοραστικής δύναμης) σε σύγκριση με το 
μέσο όρο της ΕΕ των 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέγιστο επίπεδο της στήριξης από το Ταμείο πρέπει να διαφοροποιείται σύμφωνα με το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών. Η διάταξη για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Η τριετής περίοδος αναφοράς (για παράδειγμα από το 2007 έως 
το 2009) πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα.
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Τροπολογία 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 
63.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 
63. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
παράλληλα την τήρηση των γενικών 
αρχών της αναλογικότητας (άρθρο 4.5) 
και της μείωσης των διοικητικών 
δαπανών (άρθρο 4. 10).

Or. de

Τροπολογία 1645
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, ανιχνεύουν 
και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθώς 
και τόκους υπερημερίας. Κοινοποιούν τις 
παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και 
τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για την 
πρόοδο των σχετικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών.

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, ανιχνεύουν 
και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθώς 
και τόκους υπερημερίας. Η διεκδίκηση 
και η ανάκτηση πόρων που έχουν 
καταβληθεί αχρεωστήτως δεν είναι 
αναγκαία, εάν σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις δεν ξεπερνούν το ποσό των 
400 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τους 
τόκους επί του ποσού αυτού. Τα ποσά 
αυτά δεν πρέπει να αφαιρούνται από τη 
δήλωση δαπανών. Κοινοποιούν τις
παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και 
τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για την 
πρόοδο των σχετικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη μείωση των διοικητικών δαπανών φαίνεται σκόπιμη η εφαρμογή ενός ελάχιστου ορίου.

Τροπολογία 1646
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, ανιχνεύουν 
και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθώς 
και τόκους υπερημερίας. Κοινοποιούν τις 
παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και 
τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για την 
πρόοδο των σχετικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών.

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, ανιχνεύουν 
και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθώς 
και τόκους υπερημερίας. Εάν, κατά 
περίπτωση, αχρεωστήτως καταβληθέντα 
κονδύλια, όπως π.χ. σφάλματα 
στρογγύλευσης και υπολογισμού ή μη 
επιλέξιμες δαπάνες, δεν ξεπερνούν το 
ποσό των 250 ευρώ, δεν ακολουθεί 
ανάκτηση και διεκδίκηση. Το εν λόγω 
ελάχιστο όριο ισχύει και για τους τόκους 
επί του ποσού αυτού, εάν το σύνολό τους 
δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 
ευρώ. Οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να 
αφαιρούνται από τα έξοδα τα οποία 
δηλώνονται στις δηλώσεις δαπανών.
Κοινοποιούν τις παρατυπίες αυτές στην 
Επιτροπή και τηρούν την Επιτροπή 
ενήμερη για την πρόοδο των σχετικών 
διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της απλούστευσης των κανόνων, της διαχείρισης και της διαφύλαξης της αρχής της 
αναλογικότητας κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου για την ανάκτηση 
χρηματικών παροχών.
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Τροπολογία 1647
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, ανιχνεύουν 
και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθώς 
και τόκους υπερημερίας. Κοινοποιούν τις 
παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και 
τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για την 
πρόοδο των σχετικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών.

Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, ανιχνεύουν 
και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθώς 
και τόκους υπερημερίας. Η διεκδίκηση 
και ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθέντων πόρων του Ταμείου (π.χ. 
μη επιλέξιμες δαπάνες, σφάλματα 
στρογγύλευσης και υπολογισμού) δεν είναι 
αναγκαίες, εάν δεν ξεπερνούν, κατά 
περίπτωση, το ποσό των 250 ευρώ. Το 
ίδιο ισχύει και για τους τόκους επί των 
ποσών αυτών, εάν το σύνολο των τόκων 
δεν αναμένεται να ξεπερνά τα 250 ευρώ. 
Τα ποσά αυτά δεν πρέπει να αφαιρούνται 
από τις δαπάνες οι οποίες αναφέρονται 
στις δηλώσεις δαπανών. Κοινοποιούν τις 
παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και 
τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για την 
πρόοδο των σχετικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ελάχιστου ορίου για ανακτήσεις κρίνεται σκόπιμη, επειδή θα μείωνε σημαντικά τις 
διοικητικές δαπάνες, οι οποίες είναι δυσανάλογες προς το ύψος των ανακτηθέντων ποσών.

Τροπολογία 1648
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 

διαγράφεται
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όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, 
ελεγκτικών αρχών, αρχών πιστοποίησης 
και ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.
Τα συστήματα διευκολύνουν τη 
διαλειτουργικότητα με τα εθνικά και 
ενωσιακά πλαίσια και επιτρέπουν στους 
δικαιούχους να υποβάλουν μία μόνο φορά 
όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
προηγούμενο εδάφιο.
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τις ανταλλαγές πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 1649
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, ελεγκτικών 
αρχών, αρχών πιστοποίησης και 
ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, ελεγκτικών 
αρχών, αρχών πιστοποίησης και 
ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω 
ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων πρέπει να αποσαφηνιστούν και να επιλυθούν 
όχι μόνο τεχνικά αλλά και πολλά νομικά ζητήματα στο εσωτερικό των κρατών μελών, η 
προθεσμία θέσπισης των συστημάτων αυτών θα πρέπει σχετικά να παραταθεί.

Τροπολογία 1650
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, ελεγκτικών 
αρχών, αρχών πιστοποίησης και 
ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, ελεγκτικών 
αρχών, αρχών πιστοποίησης και 
ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 1651
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, ελεγκτικών 
αρχών, αρχών πιστοποίησης και 
ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών, ελεγκτικών 
αρχών, αρχών πιστοποίησης και 
ενδιάμεσων φορέων μπορούν να 
υλοποιούνται αποκλειστικά μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής 
δεδομένων.
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Or. de

Τροπολογία 1652
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά γενικό κανόνα, δυνάμει της αρχής 
«Μόνο μία φορά» της πρωτοβουλίας 
SBA, μπορεί να ζητηθεί μόνο μία φορά 
από το δικαιούχο να παρέχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες, ανεξάρτητα 
από την τεχνική υποστήριξη, τα 
διαχειριστικά όργανα σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ανεξάρτητα από το Ταμείο της 
ενδιαφερόμενης επιτροπής δημόσιας 
διοίκησης. Η ανταλλαγή πληροφοριών 
αποτελεί καθήκον των διαφόρων 
διαχειριστικών οργάνων.

Or. en

Τροπολογία 1653
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές 
πράξεις και κατόπιν διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς 
εκπροσώπους των εταίρων του άρθρου 5 
τον ακριβή και μη εξαντλητικό κατάλογο 
των πληρωτέων τεχνικών, διοικητικών 
και λογιστικών τμημάτων για όλα τα 
κεφάλαια, καθώς και των συγκεκριμένων 
τμημάτων για κάθε κεφάλαιο.
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Or. en

Τροπολογία 1654
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος ή μια περιφερειακή 
αρχή μπορεί για λόγους εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων να ζητήσει επιπρόσθετα 
τμήματα με άδεια από την επιτροπή 
παρακολούθησης. Για την πληροφόρηση 
του αποδέκτη, ο κατάλογος των 
επιπρόσθετων τμημάτων πρέπει να 
συνοδεύει την εθνική σύμβαση εταιρικής 
σχέσης και σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
ενδιαφερόμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα. Ο εν λόγω κατάλογος 
υπόκειται σε αξιολόγηση από την 
Επιτροπή ως μέρος της διαδικασίας 
έγκρισης της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης και ενδεχομένως των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 112 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 112α
Αρμοδιότητες μιας ομάδας κρατών 

μελών που έχουν ιδρύσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης

(1) Η ομάδα των κρατών μελών που 
έχουν ιδρύσει ένα ταμείο 
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μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
διασφαλίζει ότι τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 
θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 
63. 
(2) Η ομάδα των κρατών μελών που 
έχουν ιδρύσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
προλαμβάνει, ανιχνεύει και διορθώνει 
παρατυπίες και ανακτά αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά καθώς και τόκους 
υπερημερίας.  Κοινοποιούν τις 
παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και 
τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για την 
πρόοδο των σχετικών διοικητικών και 
δικαστικών διαδικασιών.
Όταν δεν είναι εφικτή η ανάκτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 
ένα δικαιούχο εξαιτίας παράλειψης ή 
αμέλειας από πλευράς ενός εκ της ομάδας 
κρατών μελών που έχουν ιδρύσει ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, η 
εν λόγω ομάδα κρατών μελών είναι 
υπεύθυνη για την επιστροφή των 
σχετικών ποσών στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 142 που θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις της 
ομάδας των κρατών μελών που έχουν 
ιδρύσει ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης οι οποίες προσδιορίζονται 
στην παρούσα παράγραφο.
(3) Η ομάδα των κρατών μελών που 
έχουν ιδρύσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης 
εξασφαλίζει ότι, το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, όλες οι ανταλλαγές 
πληροφοριών μεταξύ δικαιούχων και 
διαχειριστικών, ελεγκτικών αρχών, 
αρχών πιστοποίησης και ενδιάμεσων 
φορέων μπορούν να υλοποιούνται 
αποκλειστικά μέσω συστημάτων 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.
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Τα συστήματα διευκολύνουν τη 
διαλειτουργικότητα με τα εθνικά και 
ενωσιακά πλαίσια και επιτρέπουν στους 
δικαιούχους να υποβάλουν μία μόνο φορά 
όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο.
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές 
πράξεις, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
τις ανταλλαγές πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 143 
παράγραφος 3.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως διαχειριστική αρχή. Η ίδια 
δημόσια αρχή ή ο φορέας μπορούν να 
ορίζονται ως διαχειριστική αρχή 
περισσότερων του ενός επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως διαχειριστική αρχή. Η ίδια 
δημόσια αρχή ή ο φορέας μπορούν να 
ορίζονται ως διαχειριστική αρχή 
περισσότερων του ενός επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Σε όσα κράτη το 
επιτρέπει η διοικητική οργάνωση, και 
όταν μια περιφερειακή αρχή διαχειρίζεται 
αντιπροσωπευτικό τμήμα των ταμείων 
που συμμετέχουν σε ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, η εν λόγω αρχή είναι η 
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αρμόδια διαχειριστική αρχή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της απλοποίησης που προτείνει η Επιτροπή, και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, στόχος είναι η διαχείριση να είναι κοντά στον πολίτη.

Τροπολογία 1657
Fiorello Provera

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως διαχειριστική αρχή. Η ίδια 
δημόσια αρχή ή ο φορέας μπορούν να 
ορίζονται ως διαχειριστική αρχή 
περισσότερων του ενός επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
πολυπεριφερειακή, περιφερειακή ή τοπική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως διαχειριστική 
αρχή. Η ίδια δημόσια αρχή ή ο φορέας 
μπορούν να ορίζονται ως διαχειριστική 
αρχή περισσότερων του ενός 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 1658
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως διαχειριστική αρχή. Η ίδια 
δημόσια αρχή ή ο φορέας μπορούν να 
ορίζονται ως διαχειριστική αρχή 
περισσότερων του ενός επιχειρησιακών 

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
πολύ-περιφερειακή, περιφερειακή ή 
τοπική δημόσια αρχή ή φορέα ως 
διαχειριστική αρχή. Η ίδια δημόσια αρχή ή 
ο φορέας μπορούν να ορίζονται ως 
διαχειριστική αρχή περισσότερων του ενός 
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προγραμμάτων. επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1659
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως διαχειριστική αρχή. Η ίδια 
δημόσια αρχή ή ο φορέας μπορούν να 
ορίζονται ως διαχειριστική αρχή 
περισσότερων του ενός επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
πολυπεριφερειακή, περιφερειακή ή τοπική 
δημόσια αρχή ή φορέα ως διαχειριστική 
αρχή. Η ίδια δημόσια αρχή ή ο φορέας 
μπορούν να ορίζονται ως διαχειριστική 
αρχή περισσότερων του ενός 
επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως διαχειριστική αρχή. Η ίδια 
δημόσια αρχή ή ο φορέας μπορούν να 
ορίζονται ως διαχειριστική αρχή 
περισσότερων του ενός επιχειρησιακών 
προγραμμάτων.

1. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως διαχειριστική αρχή. Η ίδια 
δημόσια αρχή ή ο φορέας μπορούν να 
ορίζονται ως διαχειριστική αρχή 
περισσότερων του ενός επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διοικητική ικανότητα των 
διαχειριστικών αρχών, η κατοχή 
τεκμηριωμένων διαπιστευτηρίων στη 
διαχείριση έργων και προγραμματισμού 
και η απαραίτητη επιμόρφωση σε 
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περίπτωση που εντοπιστεί ανεπάρκεια 
πρέπει να καταστούν υποχρεωτική 
προϋπόθεση για την απασχόληση 
προσωπικού εντός της διαχειριστικής 
αρχής ή του φορέα.

Or. en

Τροπολογία 1661
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν 
μια μονοαπευθυντική θυρίδα (one stop 
agency) για τους αιτούντες.

Or. de

Τροπολογία 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως αρχή πιστοποίησης, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3. Η ίδια αρχή 
πιστοποίησης μπορεί να ορίζεται για 
περισσότερα από ένα επιχειρησιακά 
προγράμματα.

2. Το κράτος μέλος ορίζει, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα ως αρχή πιστοποίησης, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3. Η ίδια αρχή 
πιστοποίησης μπορεί να ορίζεται για 
περισσότερα από ένα επιχειρησιακά 
προγράμματα. Σε όσα κράτη το επιτρέπει 
η διοικητική οργάνωση, και όταν μια 
περιφερειακή αρχή διαχειρίζεται 
αντιπροσωπευτικό τμήμα των ταμείων 
που συμμετέχουν σε ένα επιχειρησιακό 
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πρόγραμμα, η εν λόγω αρχή είναι η 
αρμόδια αρχή πιστοποίησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της απλοποίησης που προτείνει η Επιτροπή, και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, στόχος είναι η διαχείριση να είναι κοντά στον πολίτη.

Τροπολογία 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη 
διαχειριστική αρχή και την αρχή 
πιστοποίησης, ως ελεγκτική αρχή. Η ίδια 
ελεγκτική αρχή μπορεί να ορίζεται για 
περισσότερα από ένα επιχειρησιακά 
προγράμματα.

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν, για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή 
φορέα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη 
διαχειριστική αρχή και την αρχή 
πιστοποίησης, ως ελεγκτική αρχή. Η ίδια 
ελεγκτική αρχή μπορεί να ορίζεται για 
περισσότερα από ένα επιχειρησιακά 
προγράμματα. Σε όσα κράτη το επιτρέπει 
η διοικητική οργάνωση, και όταν μια 
περιφερειακή αρχή διαχειρίζεται 
αντιπροσωπευτικό τμήμα των ταμείων 
που συμμετέχουν σε ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, η εν λόγω αρχή είναι η 
αρμόδια αρχή ελέγχου.

Or. es

Τροπολογία 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda,
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής «συνολική 
επιχορήγηση»). Ο ενδιάμεσος φορέας 
παρέχει εγγυήσεις της φερεγγυότητας και 
των ικανοτήτων του στον οικείο τομέα 
καθώς και της διοικητικής και 
δημοσιονομικής του διαχείρισης.

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής «συνολική 
επιχορήγηση»), συμπεριλαμβανομένων 
τοπικών αρχών, περιφερειακών 
αναπτυξιακών φορέων ή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων. Με σκοπό τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών 
μη κυβερνητικών οργανώσεων στα 
διαρθρωτικά ταμεία, η διαχειριστική 
αρχή προωθεί τη χρήση μικρών και 
προσαρμοσμένων συνολικών 
επιχορηγήσεων. Ο ενδιάμεσος φορέας 
παρέχει εγγυήσεις της φερεγγυότητας και 
των ικανοτήτων του στον οικείο τομέα 
καθώς και της διοικητικής και 
δημοσιονομικής του διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 1665
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής «συνολική 
επιχορήγηση»). Ο ενδιάμεσος φορέας 
παρέχει εγγυήσεις της φερεγγυότητας και 
των ικανοτήτων του στον οικείο τομέα 
καθώς και της διοικητικής και 

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής «συνολική 
επιχορήγηση»).
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δημοσιονομικής του διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 113 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 113α
Ορισμός αρχών για ένα ταμείο 

μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
(1) Η ομάδα των κρατών μελών, στη 
συμφωνία ίδρυσης του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
συμφωνεί στη δημιουργία ενός 
προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Στην εν 
λόγω συμφωνία, συμφωνούν επίσης στη 
δημιουργία ενός διοικητικού συμβουλίου, 
το οποίο αποτελεί τη διοικητική αρχή του 
προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.  Οι 
διοικητές ορίζονται από τα κράτη μέλη 
τα οποία έχουν ιδρύσει το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, και οι 
χώρες που έχουν προσχωρήσει στη 
συμφωνία ίδρυσης του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ορίζουν 
έναν διοικητή και έναν αναπληρωτή 
διοικητή.  Στην περίπτωση κράτους 
μέλους, ο διοικητής που εκπροσωπεί το 
κράτος μέλος είναι το αντίστοιχο μέλος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην 
περίπτωση ενός μη κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διοικητής που 
εκπροσωπεί το κράτος είναι ο 
αντίστοιχος πρωθυπουργός. Δύο 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής και ένας 
αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων είναι επίσης μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου. Σε 
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περίπτωση απουσίας του διοικητού, ο 
αναπληρωτής διοικητής εκπροσωπεί τον 
διοικητή στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται 
με ψηφοφορία. Ένας διοικητής που 
εκπροσωπεί ένα μη κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου.  Οι αποφάσεις εγκρίνονται με 
απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα 
ψήφου, ή των αναπληρωτών τους. Το 
διοικητικό συμβούλιο είναι δημόσιος 
εταίρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Τα 
καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου 
εκτελούνται από τη γενική γραμματεία 
του διοικητικού συμβουλίου.
(2) Η ομάδα των κρατών μελών, στη 
συμφωνία ίδρυσης του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
συμφωνεί στη δημιουργία μιας επιτροπής 
οικονομικών, η οποία αποτελεί την αρχή 
πιστοποίησης του προγράμματος για το 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. 
Το οικονομικό συμβούλιο αποτελείται 
από τους υπουργούς οικονομικών των 
συμμετεχουσών χωρών και έναν 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε μέλος 
της επιτροπής οικονομικών διορίζει έναν 
αναπληρωτή ο οποίος εκπροσωπεί το εν 
λόγω μέλος στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής οικονομικών σε περίπτωση 
απουσίας του. Οι αποφάσεις της 
επιτροπής οικονομικών καθορίζονται με 
ψηφοφορία. Οι αποφάσεις εγκρίνονται με 
απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών 
της επιτροπής οικονομικών, ή των 
αναπληρωτών τους. Τα καθήκοντα του 
εκτελεστικού συμβουλίου εκτελούνται 
από τη γενική γραμματεία του 
εκτελεστικού συμβουλίου.
(3) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
αποτελεί την ελεγκτική αρχή του 
προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.
(4) Η ομάδα των κρατών μελών, στη 
συμφωνία ίδρυσης του ταμείου 
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μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
συμφωνεί στη δημιουργία ενός 
εκτελεστικού συμβουλίου, το οποίο 
αποτελεί την αρχή διαμεσολάβησης του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. 
Οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ της 
διοικητικής αρχής και της αρχής 
διαμεσολάβησης πρέπει να 
καταγράφονται επισήμως, με τη μορφή 
γραπτής συμφωνίας που συνάπτεται 
μεταξύ της αρχής διαμεσολάβησης και 
της διοικητικής αρχής («η συνολική 
επιχορήγηση»). Η αρχή διαμεσολάβησης 
πρέπει να παρέχει εγγυήσεις της 
φερεγγυότητας και των ικανοτήτων της 
στον σχετικό τομέα καθώς και στη 
διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση. 
Το εκτελεστικό συμβούλιο είναι δημόσιος 
εταίρος του διοικητικού συμβουλίου. Το 
εκτελεστικό συμβούλιο διοικείται από 
έναν γενικό διευθυντή και τέσσερις 
διευθύνοντες συμβούλους.  Ο γενικός 
διευθυντής ορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι 
ορίζονται από τον ιδιωτικό εταίρο. Τα 
καθήκοντα του εκτελεστικού συμβουλίου 
εκτελούνται από τον ιδιωτικό εταίρο, ο 
οποίος αποτελείται από μια κοινοπραξία 
τεσσάρων τουλάχιστον νομικών 
προσώπων.  Στην εν λόγω συμφωνία, 
συμφωνούν επίσης στη δημιουργία ενός 
διοικητικού συμβουλίου, το οποίο 
αποτελεί τη διοικητική αρχή του 
προγράμματος για το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.  Οι 
διοικητές ορίζονται από τα κράτη μέλη 
τα οποία έχουν ιδρύσει το ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, και οι 
χώρες που έχουν προσχωρήσει στη 
συμφωνία ίδρυσης του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ορίζουν 
έναν διοικητή και έναν αναπληρωτή 
διοικητή.  Στην περίπτωση κράτους 
μέλους, ο διοικητής που εκπροσωπεί το 
κράτος μέλος είναι το αντίστοιχο μέλος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην 
περίπτωση ενός μη κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διοικητής που 
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εκπροσωπεί το κράτος είναι ο 
αντίστοιχος πρωθυπουργός. Δύο 
αντιπρόσωποι της Επιτροπής και ένας 
αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων είναι επίσης μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση απουσίας του διοικητού, ο 
αναπληρωτής διοικητής εκπροσωπεί τον 
διοικητή στις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται 
με ψηφοφορία. Ένας διοικητής που 
εκπροσωπεί ένα μη κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου.  Οι αποφάσεις εγκρίνονται με 
απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του διοικητικού συμβουλίου με δικαίωμα 
ψήφου, ή των αναπληρωτών τους. Το 
διοικητικό συμβούλιο είναι δημόσιος 
εταίρος του εκτελεστικού συμβουλίου. Τα 
καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου 
εκτελούνται από τη γενική γραμματεία 
του διοικητικού συμβουλίου.
(5) Η ομάδα των κρατών μελών, στη 
συμφωνία ίδρυσης του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
καταρτίσει γραπτούς κανόνες οι οποίοι 
διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της 
διοικητικής αρχής, της αρχής 
πιστοποίησης και της ελεγκτικής αρχής 
και τις σχέσεις μεταξύ των αρχών αυτών 
και της Επιτροπής.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου. Για τις αρχές του ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, το διοικητικό μοντέλο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό που εφαρμόζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο· επιπλέον, 
εφαρμόστηκαν σε αυτό οι εκτελεστικές και λειτουργικές αρχές των συμπράξεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα των κρατών μελών που 
επηρεάζει.

Τροπολογία 1667
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για 
τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

1. Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για 
τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όσον αφορά τη διαχείριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, η 
διαχειριστική αρχή:

2. Όσον αφορά τη διαχείριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, η 
διαχειριστική αρχή:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1669
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστηρίζει το έργο της επιτροπής 
παρακολούθησης και της παρέχει τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα 
που αφορούν την πρόοδο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ως προς την 
επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά 
δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους 
δείκτες και τα ορόσημα.

α) υποστηρίζει το έργο της επιτροπής 
παρακολούθησης και της παρέχει τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα 
που αφορούν την πρόοδο του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, ως προς 
την επίτευξη των στόχων του, 
δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα 
που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υποστηρίζει το έργο της επιτροπής 
παρακολούθησης και της παρέχει τα 
απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα 
που αφορούν την πρόοδο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ως προς την 
επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά 
δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους 
δείκτες και τα ορόσημα.

α) υποστηρίζει το έργο της επιτροπής 
παρακολούθησης και διασφαλίζει ιδίως 
ότι οι εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 
5 του παρόντος κανονισμού έχουν την 
απαραίτητη ικανότητα να συμμετέχουν 
στην εκπόνηση, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων, σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας και 
παρέχει στην επιτροπή παρακολούθησης
τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση 
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των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα 
που αφορούν την πρόοδο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ως προς την 
επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά 
δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους 
δείκτες και τα ορόσημα·

Or. en

Τροπολογία 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εξασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στο 
στοιχείο δ) δεδομένα συλλέγονται, 
καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο 
σύστημα και ότι τα δεδομένα σχετικά με 
τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όταν 
αυτό επιβάλλεται από το παράρτημα Ι 
του κανονισμού του ΕΚΤ.

ε) εξασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στο 
στοιχείο δ) δεδομένα συλλέγονται, 
καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο 
σύστημα και ότι τα δεδομένα σχετικά με 
τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο.

Or. en

Τροπολογία 1672
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) Λαμβάνει ενεργά μέτρα 
διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό του και 
οι απασχολούμενοι στους ενδιάμεσους 
φορείς είναι πλήρως αρμόδιοι σε επίπεδο 
διαχείρισης έργων και προγραμμάτων και 
παρέχει την απαραίτητη επιμόρφωση 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ώστε να 
θεραπευτούν τυχόν ελλείψεις που 
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εντοπίζονται από τη διαχειριστική αρχή 

Or. en

Τροπολογία 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συντάσσει και, μετά την έγκρισή τους, 
εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και 
κριτήρια επιλογής τα οποία:

α) μαζί με την επιτροπή παρακολούθησης 
συντάσσει και, μετά την έγκρισή τους, 
εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και 
κριτήρια επιλογής τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τη δημοσιονομική 
διαχείριση και τον έλεγχο του 
επιχειρησιακού προγράμματος, η 
διαχειριστική αρχή:

4. Όσον αφορά τη δημοσιονομική 
διαχείριση και τον έλεγχο του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, η 
διαχειριστική αρχή:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επαληθεύει την παράδοση των 
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και την πραγματική καταβολή 
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι 
και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με 
το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και του 
κράτους μέλους, το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και τους όρους για την 
υποστήριξη της πράξης·

α) επαληθεύει την παράδοση των 
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών και την πραγματική καταβολή 
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι 
και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με 
το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και του 
κράτους μέλους, το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, ή το πρόγραμμα για ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
και τους όρους για την υποστήριξη της 
πράξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και 
αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της 
απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
εντοπισθέντες κινδύνους·

γ) θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και 
αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της 
απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
εντοπισθέντες κινδύνους, όπως μια 
ανεξάρτητη υπηρεσία που λαμβάνει 
δεδομένα από πληροφοριοδότες 

Or. en
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Τροπολογία 1677
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας για τη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
σχετικών πράξεων και την τήρηση της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, μαζί με έκθεση που 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 
διενεργηθέντων διαχειριστικών ελέγχων, 
ενδεχόμενων αδυναμιών που 
εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου και των διορθωτικών μέτρων 
που έχουν ληφθεί.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1678
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτόπου επαληθεύσεις πράξεων. β) επιτόπου επαληθεύσεις επενδυτικών 
έργων με δημόσια δαπάνη άνω των 
500.000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 7



PE491.057v01-00 140/175 AM\903906EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν η διαχειριστική αρχή είναι και 
δικαιούχος στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, οι ρυθμίσεις για τις 
επαληθεύσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο α) εξασφαλίζουν 
τον επαρκή διαχωρισμό καθηκόντων.

7. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή 
μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση μέρους 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος σε 
έναν ενδιάμεσο φορέα μέσω γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα 
και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής (στο εξής 
«συνολική επιχορήγηση»), 
συμπεριλαμβανομένων τοπικών αρχών, 
περιφερειακών αναπτυξιακών φορέων ή 
μη κυβερνητικών οργανώσεων. Με σκοπό 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
μικρών ΜΚΟ στα διαρθρωτικά ταμεία, 
τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση 
μικρών και προσαρμοσμένων συνολικών 
επιχορηγήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνολικές επιχορηγήσεις αποτελούν ένα ισχυρό και επαρκώς τεκμηριωμένο 
χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο διευκολύνει τη χρηστή επίτευξη των αποτελεσμάτων της 
κοινωνικής ένταξης μέσω καλά στοχευμένων έργων, δεσμεύοντας ΜΚΟ κοινωνικής ένταξης 
που πραγματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τοπικών ευπαθών ομάδων. Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας

Τροπολογία 1680
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 114 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή εκδίδει, με εκτελεστικές 
πράξεις, το υπόδειγμα της διαχειριστικής 
δήλωσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο ε). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 
2.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 115 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πιστοποίηση της πληρότητας, της 
ακρίβειας και της ειλικρίνειας των ετήσιων
λογαριασμών και ότι οι δαπάνες που 
εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι 
σύμφωνες με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και 
έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις που 
επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο 
πρόγραμμα και πληρούν τους ισχύοντες 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες·

γ) την πιστοποίηση της πληρότητας, της 
ακρίβειας και της ειλικρίνειας των ετήσιων 
λογαριασμών και ότι οι δαπάνες που 
εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι 
σύμφωνες με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και 
έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις που 
επελέγησαν για χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο 
πρόγραμμα, ή στο πρόγραμμα για ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
και πληρούν τους ισχύοντες ενωσιακούς 
και εθνικούς κανόνες·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 115 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διασφάλιση της ύπαρξης ενός 
συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης, 
σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών 
εγγραφών για κάθε πράξη, και το οποίο 
υποστηρίζει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα 

δ) τη διασφάλιση της ύπαρξης ενός 
συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης, 
σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών 
εγγραφών για κάθε πράξη, και το οποίο 
υποστηρίζει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα 
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για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής 
και τους ετήσιους λογαριασμούς, 
περιλαμβανομένων των εγγραφών των 
προς ανάκτηση ποσών, των ανακτηθέντων 
ποσών και των ποσών που ανακλήθηκαν 
μετά από ολική ή μερική ακύρωση της 
συνεισφοράς για μια πράξη ή 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής 
και τους ετήσιους λογαριασμούς, 
περιλαμβανομένων των εγγραφών των 
προς ανάκτηση ποσών, των ανακτηθέντων 
ποσών και των ποσών που ανακλήθηκαν 
μετά από ολική ή μερική ακύρωση της 
συνεισφοράς για μια πράξη ή 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή για το 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 115 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) την τήρηση λογαριασμών για τα προς 
ανάκτηση ποσά και τα ποσά που 
αποσύρονται μετά από ολική ή μερική 
ακύρωση της συνεισφοράς σε μια πράξη.
Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πριν 
από το κλείσιμο του προγράμματος και 
αφαιρούνται από την επόμενη δήλωση 
δαπανών.

η) την τήρηση λογαριασμών για τα προς 
ανάκτηση ποσά και τα ποσά που 
αποσύρονται μετά από ολική ή μερική 
ακύρωση της συνεισφοράς σε μια πράξη.
Τα ανακτώμενα ποσά επιστρέφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης πριν 
από το κλείσιμο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, και αφαιρούνται από την 
επόμενη δήλωση δαπανών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 116 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει, εντός έξι 
μηνών από την έγκριση ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική 
ελέγχου για την επιδόσεις των ελέγχων. Η 
στρατηγική ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία 
ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για 
τους ελέγχους πράξεων και τον σχεδιασμό 
των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική 
χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές
χρήσεις. Η στρατηγική ελέγχου 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 
2016 μέχρι και το 2022. Όταν ένα κοινό 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
εφαρμόζεται σε περισσότερα του ενός 
επιχειρησιακά προγράμματα, μπορεί να 
καθοριστεί μία ενιαία στρατηγική 
δημοσιονομικού ελέγχου για τα εν λόγω 
επιχειρησιακά προγράμματα. Η ελεγκτική 
αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τη 
στρατηγική ελέγχου, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

4. Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει, εντός έξι 
μηνών από την έγκριση ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος, στρατηγική
ελέγχου για την επιδόσεις των ελέγχων. Η 
στρατηγική ελέγχου ορίζει τη μεθοδολογία 
ελέγχου, τη μέθοδο δειγματοληψίας για 
τους ελέγχους πράξεων και τον σχεδιασμό 
των ελέγχων για την τρέχουσα λογιστική 
χρήση και τις δύο επόμενες λογιστικές 
χρήσεις. Η στρατηγική ελέγχου 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση από το 
2016 μέχρι και το 2022. Όταν ένα κοινό 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
εφαρμόζεται σε περισσότερα του ενός 
επιχειρησιακά προγράμματα, ή 
προγράμματα για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, μπορεί 
να καθοριστεί μία ενιαία στρατηγική 
δημοσιονομικού ελέγχου για τα εν λόγω 
επιχειρησιακά προγράμματα, ή τα 
προγράμματα για ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Η 
ελεγκτική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή 
τη στρατηγική ελέγχου, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1685
Hermann Winkler
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1688
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Απορρίπτεται η διαπίστευση των οργανισμών διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται από την 
πρόταση του κανονισμού

Τροπολογία 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
επίσημη απόφαση βασίζεται σε έκθεση και 
γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα που αξιολογεί το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
ενδιάμεσων φορέων στο σύστημα αυτό, 
και της συμμόρφωσής του με τα άρθρα 62, 
63, 114 και 115. Ο φορέας διαπίστευσης 
λαμβάνει υπόψη αν το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος είναι 
σύμφωνο με τα συστήματα που τέθηκαν σε 
εφαρμογή κατά την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού καθώς και κάθε 
αποδεικτικό στοιχείο για την 
αποτελεσματική λειτουργία του.

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
επίσημη απόφαση βασίζεται σε έκθεση και 
γνωμοδότηση ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα που αξιολογεί το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
ενδιάμεσων φορέων στο σύστημα αυτό, 
και της συμμόρφωσής του με τα άρθρα 62, 
63, 114 και 115. Ο φορέας διαπίστευσης 
λαμβάνει υπόψη αν το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, είναι 
σύμφωνο με τα συστήματα που τέθηκαν σε 
εφαρμογή κατά την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού καθώς και κάθε 
αποδεικτικό στοιχείο για την 
αποτελεσματική λειτουργία του.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος υποβάλλει στην 
Επιτροπή την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 1 επίσημη απόφαση εντός έξι 
μηνών από την έκδοση της απόφασης για 
την έγκριση του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

3. Το κράτος μέλος, ή η ομάδα των 
κρατών μελών που έχουν ιδρύσει ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
υποβάλλει στην Επιτροπή την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 επίσημη 
απόφαση εντός έξι μηνών από την έκδοση 
της απόφασης για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 117 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το συνολικό ποσό της υποστήριξης 
από τα Ταμεία σε ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα υπερβαίνει τα 250 000 000 
ευρώ, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, εντός 
δύο μηνών από την παραλαβή της 
αναφερόμενης στην παράγραφο 2 
επίσημης απόφασης, την έκθεση και τη 
γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα και την περιγραφή του συστήματος 

Όταν το συνολικό ποσό της υποστήριξης 
από τα Ταμεία σε ένα επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, ή σε ένα πρόγραμμα για ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της 
αναφερόμενης στην παράγραφο 2 
επίσημης απόφασης, την έκθεση και τη 
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διαχείρισης και ελέγχου. γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού 
φορέα και την περιγραφή του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 119 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι, το 
αργότερο μέχρι το κλείσιμο του 
επιχειρησιακού προγράμματος, το ποσό 
της δημόσιας υποστήριξης που 
καταβάλλεται σε δικαιούχους είναι 
τουλάχιστον ίσο προς τη συνεισφορά των 
Ταμείων που καταβάλλεται από την 
Επιτροπή στο κράτος μέλος.

Το κράτος μέλος, ή η ομάδα των κρατών 
μελών που έχουν ιδρύσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
εξασφαλίζει ότι, το αργότερο μέχρι το 
κλείσιμο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, το ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που καταβάλλεται σε 
δικαιούχους είναι τουλάχιστον ίσο προς τη 
συνεισφορά των Ταμείων που 
καταβάλλεται από την Επιτροπή στο 
κράτος μέλος, ή στην ομάδα των κρατών 
μελών που έχουν ιδρύσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επιλέξιμη δαπάνη για τον άξονα 
προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην 
αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο 
υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 130 
παράγραφος 1.

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 95% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επιλέξιμη δαπάνη για τον άξονα 
προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην 
αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο 
υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 130 
παράγραφος 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ενδιάμεση πληρωμή που ανέρχεται στο 90% του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης θεωρείται αδικαιολόγητη, εάν στερεί από τις διαχειριστικές 
αρχές την απαραίτητη ρευστότητα για την υλοποίηση του προγράμματος. Το όριο του 95% 
φαίνεται να είναι καταλληλότερο, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 5% χρησιμεύει ως αποθεματικό 
διαχείρισης.

Τροπολογία 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση για την έγκριση του 

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση για την έγκριση του 
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επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επιλέξιμη δαπάνη για τον άξονα 
προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην
αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο 
υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 130 
παράγραφος 1.

επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, στην 
επιλέξιμη δαπάνη για τον άξονα 
προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην 
αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο 
υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 130 
παράγραφος 1. Το κράτος μέλος, ή η 
ομάδα των κρατών μελών που έχουν 
ιδρύσει ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, εξασφαλίζει ότι, το αργότερο 
μέχρι το κλείσιμο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, το ποσό της δημόσιας 
υποστήριξης που καταβάλλεται σε 
δικαιούχους είναι τουλάχιστον ίσο προς 
τη συνεισφορά των Ταμείων που 
καταβάλλεται από την Επιτροπή στο 
κράτος μέλος, ή στην ομάδα των κρατών 
μελών που έχει ιδρύσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1695
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 120 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 90% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επιλέξιμη δαπάνη για τον άξονα 
προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην 
αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο 

1. Η Επιτροπή καταβάλλει ως ενδιάμεσες 
πληρωμές το 100% του ποσού που 
προκύπτει από την εφαρμογή του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε 
άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση για την έγκριση του 
επιχειρησιακού προγράμματος στην 
επιλέξιμη δαπάνη για τον άξονα 
προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην 
αίτηση πληρωμής. Καθορίζει το ετήσιο 
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υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 130 
παράγραφος 1.

υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 130 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 120 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη συνεισφορά των Ταμείων στον άξονα 
προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του επιχειρησιακού προγράμματος.

β) τη συνεισφορά των Ταμείων στον άξονα 
προτεραιότητας που ορίζεται στην 
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 120 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 22, 
η υποστήριξη της Ένωσης μέσω των 
ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια υποστήριξη 
και το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από 
τα Ταμεία για κάθε άξονα προτεραιότητας, 
όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 22, 
η υποστήριξη της Ένωσης μέσω των 
ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών 
του τελικού υπολοίπου δεν είναι 
υψηλότερη από τη δημόσια υποστήριξη 
και το ανώτατο ποσό της υποστήριξης από 
τα Ταμεία για κάθε άξονα προτεραιότητας, 
όπως ορίζεται στην απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του 
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επιχειρησιακού προγράμματος. επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 123 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά τους κατά 
την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής 
μετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε 
εθνικό νόμισμα. Τα ποσά αυτά 
μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση της 
μηνιαίας λογιστικής ισοτιμίας της 
Επιτροπής για τον μήνα εγγραφής της 
σχετικής δαπάνης στους λογαριασμούς της 
διαχειριστικής αρχής του συγκεκριμένου 
επιχειρησιακού προγράμματος. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει κάθε μήνα 
ηλεκτρονικώς αυτή την ισοτιμία.

1. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά τους κατά 
την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής 
μετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε 
εθνικό νόμισμα. Τα ποσά αυτά 
μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση της 
μηνιαίας λογιστικής ισοτιμίας της 
Επιτροπής για τον μήνα εγγραφής της 
σχετικής δαπάνης στους λογαριασμούς της
αρχής πιστοποίησης ή της διαχειριστικής 
αρχής του συγκεκριμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
κάθε μήνα ηλεκτρονικώς αυτή την 
ισοτιμία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης των διακανονισμών της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού (άρθρο 81 του κανονισμού 1083/2006), αποφεύγοντας 
κατ’αυτόν τον τρόπο την εισαγωγή επιπρόσθετων διοικητικών κυκλωμάτων. Σε περίπτωση 
συγχώνευσης της αρχής πιστοποίησης με τη διαχειριστική αρχή, οι λογαριασμοί της 
διαχειριστικής αρχής θα λαμβάνονται ως βάση.
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Τροπολογία 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 123 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά τους κατά 
την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής 
μετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε 
εθνικό νόμισμα. Τα ποσά αυτά 
μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση της 
μηνιαίας λογιστικής ισοτιμίας της 
Επιτροπής για τον μήνα εγγραφής της 
σχετικής δαπάνης στους λογαριασμούς της 
διαχειριστικής αρχής του συγκεκριμένου 
επιχειρησιακού προγράμματος. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει κάθε μήνα 
ηλεκτρονικώς αυτή την ισοτιμία.

1. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμά τους κατά 
την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής 
μετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε 
εθνικό νόμισμα. Τα ποσά αυτά 
μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση της 
μηνιαίας λογιστικής ισοτιμίας της 
Επιτροπής για τον μήνα εγγραφής της 
σχετικής δαπάνης στους λογαριασμούς της 
διαχειριστικής αρχής του συγκεκριμένου 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει κάθε μήνα 
ηλεκτρονικώς αυτή την ισοτιμία.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2014: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

α) το 2014: 2,5 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·
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Or. en

Τροπολογία 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2014: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

α) το 2014: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή στο 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1702
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το 2014: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

a) en 2014: 3% του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των αρχών διαχείρισης να πληρώνουν τους δικαιούχους πριν από την υποβολή 
των αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι εν λόγω 
αρχές να διαθέτουν εκ των προτέρων τους απαιτούμενους πόρους και να μπορούν να 
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ανταποκρίνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων.

Τροπολογία 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή στο 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1704
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β) το 2015: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β) το 2015: 2,5 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 1706
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

b) το 2015: 2% του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των αρχών διαχείρισης να πληρώνουν τους δικαιούχους πριν από την υποβολή 
των αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι εν λόγω 
αρχές να διαθέτουν εκ των προτέρων τους απαιτούμενους πόρους ώστε να ανταποκρίνονται 
στις αιτήσεις των δικαιούχων.

Τροπολογία 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β) το 2015: 3 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β) το 2015: 3 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το 2015: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

β) το 2015: 3 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χαιρετίζουμε την πρόταση που απαιτεί από τις διαχειριστικές αρχές να εκταμιεύουν χρήματα σε 
δικαιούχους πριν ζητήσουν από την Επιτροπή την επιστροφή τους. Ωστόσο, αυτό το σύστημα 
απαιτεί ένα πιο ευέλικτο σύστημα προκαταβολής σε περίπτωση που οι διαχειριστικές αρχές 
έχουν επαρκείς πόρους ώστε να προκαταβάλλουν το ποσά που ζητάνε οι δικαιούχοι.

Τροπολογία 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

γ) το 2016: 2,5 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1711
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

c) en 2016: 2% του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα των αρχών διαχείρισης να πληρώνουν τους δικαιούχους πριν από την υποβολή 
των αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι εν λόγω 
αρχές να διαθέτουν εκ των προτέρων τους απαιτούμενους πόρους ώστε ανταποκρίνονται στα 
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αιτήματα των δικαιούχων.

Τροπολογία 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή στο 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1713
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

γ) το 2016: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

γ) το 2016: 2 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

γ) το 2016: 3 % του ποσού της
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) in 2016: 1 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.

γ) το 2016: 3 % του ποσού της 
συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη 
την περίοδο προγραμματισμού στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χαιρετίζουμε την πρόταση που απαιτεί από τις διαχειριστικές αρχές να εκταμιεύουν χρήματα σε 
δικαιούχους πριν ζητήσουν από την Επιτροπή την επιστροφή τους. Ωστόσο, αυτό το σύστημα 
απαιτεί ένα πιο ευέλικτο σύστημα προκαταβολής σε περίπτωση που οι διαχειριστικές αρχές 
έχουν επαρκείς πόρους ώστε να προκαταβάλλουν το ποσά που ζητάνε οι δικαιούχοι.

Τροπολογία 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα ετήσιο ποσό προχρηματοδότησης 
καταβάλλεται πριν από την 1η Ιουλίου στα 
έτη 2016 έως το 2022. Το 2016 η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 2 % του 
ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Από το 
2017 έως το 2022, η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 2,5% του 
ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2. Ένα ετήσιο ποσό προχρηματοδότησης 
καταβάλλεται πριν από την 1η Ιουλίου στα 
έτη 2016 έως το 2022. Το 2016 η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 2% του ποσού 
της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή στο
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Από το 
2017 έως το 2022, η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 2,5% του 
ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή στο 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1718
Evgeni Kirilov
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 124 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένα ετήσιο ποσό προχρηματοδότησης 
καταβάλλεται πριν από την 1η Ιουλίου στα 
έτη 2016 έως το 2022. Το 2016 η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 2 % του 
ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Από το 
2017 έως το 2022, η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 2,5% του 
ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2. Ένα ετήσιο ποσό προχρηματοδότησης 
καταβάλλεται πριν από την 1η Ιουλίου στα 
έτη 2016 έως το 2022. Το 2016 η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 2,5 % του 
ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Από το 
2017 έως το 2022, η ετήσια 
προχρηματοδότηση είναι το 3% του ποσού 
της συνεισφοράς των Ταμείων για 
ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 1719
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 126 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρώτη αίτηση για ενδιάμεση 
πληρωμή δεν υποβάλλεται προτού η 
Επιτροπή λάβει την επίσημη πράξη 
διαπίστευσης της διαχειριστικής αρχής.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 126 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν πραγματοποιούνται ενδιάμεσες 4. Δεν πραγματοποιούνται ενδιάμεσες 
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πληρωμές για επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
εάν δεν έχει αποσταλεί στην Επιτροπή η 
ετήσια έκθεση υλοποίησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 101.

πληρωμές για επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή 
για πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, εάν δεν 
έχει αποσταλεί στην Επιτροπή η ετήσια 
έκθεση υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 
101.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 126 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή 
πραγματοποιεί την ενδιάμεση πληρωμή 
το αργότερο εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία καταχώρισης της αίτησης 
πληρωμής από την Επιτροπή.

5. Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και 
αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της 
απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους 
εντοπισθέντες κινδύνους, όπως μια 
ανεξάρτητη υπηρεσία που λαμβάνει 
δεδομένα από πληροφοριοδότες.

Or. en

Τροπολογία 1722
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 126 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η αρχική προχρηματοδότηση και οι 
ενδιάμεσες πληρωμές πρέπει να 
καταβάλλονται στους δικαιούχους πριν 
από τη δέσμευση του προγράμματος ή 
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την επόμενη φάση, διασφαλίζοντας ότι οι 
προθεσμίες πληρωμής δεν προκαλούν 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή του 
προγράμματος και ότι ο δικαιούχος δεν 
χρειάζεται να προκαταβάλλει τη δημόσια 
χρηματοδότηση 

Or. en

Τροπολογία 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή της αρχικής και ετήσιας 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για το οποίο δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση πληρωμής που 
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 126.

Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή της αρχικής και ετήσιας 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού 
έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής 
ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή για το 
οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση 
πληρωμής που συντάχθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 126.

Or. en

Τροπολογία 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 

Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 
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εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή της αρχικής και ετήσιας 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου 
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για το οποίο η αίτηση 
πληρωμής που υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 126, δεν έχει συνταχθεί
σύμφωνα με το άρθρο 121.

εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή της αρχικής και ετήσιας 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου 
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος, ή του προγράμματος για 
ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, ή για το οποίο δεν έχει σταλεί 
αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 
126 παράγραφος 1.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1725
Evgeni Kirilov

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή της αρχικής και ετήσιας 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου 
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος ή για το οποίο δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση πληρωμής που 
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 126.

Η Επιτροπή αποδεσμεύει μέρος του ποσού 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή της αρχικής και ετήσιας 
προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων 
πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως 
τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου 
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος και για το ταμείο συνοχής 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου 
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
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προγράμματος ή για το οποίο δεν έχει 
υποβληθεί αίτηση πληρωμής που 
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 126.

Or. en

Τροπολογία 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ένα κράτος μέλος με δυσχερή 
οικονομική κατάσταση πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 22, παράγραφος 1, η Επιτροπή, 
κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, 
συγκροτεί, δυνάμει εκτελεστικής 
πράξεως, χωριστό πρόγραμμα με 
κεντρική διαχείριση των πιστώσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού 
αριθ. 1605/2002· για την συγκέντρωση 
πόρων που έχουν ανασταλεί και/ή 
ανακτηθεί καθώς και τόκων ή μη 
εισπραχθέντων πόρων του εν λόγω 
κράτους μέλους, και για τη 
χρησιμοποίησή τους με στόχο τη μέγιστη 
δυνατή ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
οικονομικής απόδοσης, ιδίως σε έργα 
υποδομής για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα·

Or. de

Τροπολογία 1727
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κράτη μέλη όπου το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στο διάστημα 2007–2009 ήταν 
κάτω από 85 % του μέσου όρου της ΕΕ 
κατά την ίδια περίοδο αναφοράς, η 
περίοδος που αναφέρεται ως εδάφιο 1 της 
παραγράφου 1, θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 
του τρίτου οικονομικού έτους, μετά το 
έτος της δημοσιονομικής δέσμευσης στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερο μειονεκτούσες περιφέρειες θα πρέπει να έχουν το όφελος της ευελιξίας 
συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Τροπολογία 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σχετικά με τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού τις 
οποίες αναφέρει η παράγραφος 1, και 
όταν αντιστοιχούν σε κονδύλια που 
προορίζονται για ενέργειες στον τομέα 
της καινοτομίας, της έρευνας και της 
ανάπτυξης των θεματικών στόχων 1 και 
3 του άρθρου 9, και δεν αφορούν τις 
υποδομές, η Επιτροπή αποδεσμεύει τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου, 
στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου 
οικονομικού έτους μετά το έτος της 
δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή πράξεων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ σε άλλες περιόδους προγραμματισμού αποδεικνύουν τη δυσκολία στην τήρηση των 
κοινών κανόνων που έχουν θεσπιστεί για όλα τα προγράμματα αυτόματης αποδέσμευσης από 
τους πόρους. Προτείνεται ο καθορισμός ενός πιο χαλαρού επιπέδου τήρησης των κανόνων 
αποδέσμευσης για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που προορίζονται για αυτό 
το είδος πράξεων.

Τροπολογία 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 127 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να 
εγκρίνει ένα μεγάλο έργο, τα ποσά για 
σχετίζονται ενδεχομένως με 
αυτεπάγγελτη αποδέσμευση μειώνονται 
κατά τα ετήσια ποσά που σχετίζονται με 
τέτοια μεγάλα έργα.
Για τα εν λόγω ετήσια ποσά, ως 
ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό 
των προθεσμιών της αυτεπάγγελτης 
αποδέσμευσης που αναφέρονται στο 
σημείο 1 ορίζεται η ημερομηνία της 
μεταγενέστερης απόφασης που απαιτείται 
για την έγκριση τέτοιων μεγάλων έργων.

Or. en

Τροπολογία 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – κεφάλαιο 2 – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκκαθάριση λογαριασμών και κλείσιμο Εκκαθάριση λογαριασμών και κλείσιμο 
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των επιχειρησιακών προγραμμάτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
των μακροπεριφερειακών προγραμμάτων

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1731
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 128 διαγράφεται
Περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών
1. Οι πιστοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί 
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
καλύπτουν τη λογιστική χρήση και 
περιλαμβάνουν στο επίπεδο κάθε άξονα 
προτεραιότητας:
(a) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν εγγραφεί στους 
λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης 
ως πραγματοποιηθείσες από τους 
δικαιούχους κατά την υλοποίηση των 
πράξεων και την αντίστοιχη επιλέξιμη 
δημόσια χρηματοδότηση που έχει 
καταβληθεί και το συνολικό ποσό της 
δημόσιας χρηματοδότησης που έχει 
καταβληθεί για την υλοποίηση πράξεων·
β) τα ποσά που ανακλήθηκαν και 
ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής χρήσης, τα προς ανάκτηση 
ποσά μέχρι το τέλος της λογιστικής 
χρήσης, τα ανακτηθέντα ποσά σύμφωνα 
με το άρθρο 61 και τα μη ανακτήσιμα 
ποσά·
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γ) για κάθε άξονα προτεραιότητας, τον 
κατάλογο των πράξεων που 
ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής χρήσης, οι οποίες 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής·
δ) για κάθε άξονα προτεραιότητας, έλεγχο 
της συνάφειας μεταξύ των δαπανών που 
δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο α) 
και των δαπανών που δηλώθηκαν για την 
ίδια λογιστική χρήση στις αιτήσεις 
πληρωμής, συνοδευόμενη με εξήγηση 
κάθε απόκλισης.
2. Η αρχή πιστοποίησης μπορεί να 
προσδιορίζει ανά άξονα προτεραιότητας 
στους λογαριασμούς διάταξη που δεν 
υπερβαίνει το 5% των συνολικών 
δαπανών στις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται για μια συγκεκριμένη 
λογιστική χρήση, εάν η αξιολόγηση της
νομιμότητας και κανονικότητας των 
δαπανών υπόκειται σε διαδικασία που 
είναι σε εξέλιξη από την ελεγκτική αρχή. 
Το καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το 
συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Τα ποσά αυτά 
περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται 
από τους ετήσιους λογαριασμούς το 
επόμενο έτος.

Or. de

Τροπολογία 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 128 διαγράφεται
Περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών
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1. Οι πιστοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί 
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
καλύπτουν τη λογιστική χρήση και 
περιλαμβάνουν στο επίπεδο κάθε άξονα 
προτεραιότητας:
α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν εγγραφεί στους 
λογαριασμούς της αρχής πιστοποίησης 
ως πραγματοποιηθείσες από τους 
δικαιούχους κατά την υλοποίηση των 
πράξεων και την αντίστοιχη επιλέξιμη 
δημόσια χρηματοδότηση που έχει 
καταβληθεί και το συνολικό ποσό της 
δημόσιας χρηματοδότησης που έχει 
καταβληθεί για την υλοποίηση πράξεων·
β) τα ποσά που ανακλήθηκαν και 
ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής χρήσης, τα προς ανάκτηση 
ποσά μέχρι το τέλος της λογιστικής 
χρήσης, τα ανακτηθέντα ποσά σύμφωνα 
με το άρθρο 61 και τα μη ανακτήσιμα 
ποσά·
γ) για κάθε άξονα προτεραιότητας, τον 
κατάλογο των πράξεων που 
ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής χρήσης, οι οποίες 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής·
δ) για κάθε άξονα προτεραιότητας, έλεγχο 
της συνάφειας μεταξύ των δαπανών που 
δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο α) 
και των δαπανών που δηλώθηκαν για την 
ίδια λογιστική χρήση στις αιτήσεις 
πληρωμής, συνοδευόμενη με εξήγηση 
κάθε απόκλισης.
2. Η αρχή πιστοποίησης μπορεί να 
προσδιορίζει ανά άξονα προτεραιότητας 
στους λογαριασμούς διάταξη που δεν 
υπερβαίνει το 5% των συνολικών 
δαπανών στις αιτήσεις πληρωμής που 
υποβάλλονται για μια συγκεκριμένη 
λογιστική χρήση, εάν η αξιολόγηση της 
νομιμότητας και κανονικότητας των 
δαπανών υπόκειται σε διαδικασία που 
είναι σε εξέλιξη από την ελεγκτική αρχή. 
Το καλυπτόμενο ποσό εξαιρείται από το 
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συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α). Τα ποσά αυτά 
περιλαμβάνονται οριστικά ή εξαιρούνται 
από τους ετήσιους λογαριασμούς το 
επόμενο έτος.

Or. es

Τροπολογία 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 128 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πιστοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί 
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
καλύπτουν τη λογιστική χρήση και 
περιλαμβάνουν στο επίπεδο κάθε άξονα 
προτεραιότητας:

1. Οι πιστοποιημένοι ετήσιοι λογαριασμοί 
για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή 
πρόγραμμα για ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
καλύπτουν τη λογιστική χρήση και
περιλαμβάνουν στο επίπεδο κάθε άξονα 
προτεραιότητας:

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 129

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 129 διαγράφεται
Υποβολή πληροφοριών
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Για κάθε έτος από το 2016 έως και το 
2022, το κράτος μέλος υποβάλλει τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 75 
παράγραφος 1.

Or. es

Τροπολογία 1735
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε έτος από το 2016 έως και το 
2022, το κράτος μέλος υποβάλλει τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 75 
παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε έτος από το 2016 έως και το 
2022, το κράτος μέλος υποβάλλει τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 75 
παράγραφος 1.

Για κάθε έτος από το 2016 έως και το 
2022, το κράτος μέλος, ή η ομάδα των 
κρατών μελών που έχουν ιδρύσει ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
υποβάλλει τα έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο 75 παράγραφος 1.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.
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Τροπολογία 1737
Hermann Winkler

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 130

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 130 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για το ετήσιο υπόλοιπο το οποίο, ως 
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των 
λογαριασμών, είναι ανακτήσιμο από το 
κράτος μέλος εκδίδεται από την Επιτροπή 
ένταλμα είσπραξης. Το ετήσιο υπόλοιπο 
που είναι καταβλητέο στο κράτος μέλος 
προστίθεται στην επόμενη ενδιάμεση 
πληρωμή που πραγματοποιεί η Επιτροπή 
ύστερα από εκκαθάριση των λογαριασμών.

2. Για το ετήσιο υπόλοιπο το οποίο, ως 
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των 
λογαριασμών, είναι ανακτήσιμο από το 
κράτος μέλος, ή από την ομάδα των 
κρατών μελών που έχουν ιδρύσει ένα 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
εκδίδεται από την Επιτροπή ένταλμα 
είσπραξης. Το ετήσιο υπόλοιπο που είναι 
καταβλητέο στο κράτος μέλος, ή στην 
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ομάδα των κρατών μελών που έχουν 
ιδρύσει ένα ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, προστίθεται στην επόμενη 
ενδιάμεση πληρωμή που πραγματοποιεί η 
Επιτροπή ύστερα από εκκαθάριση των 
λογαριασμών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου.

Τροπολογία 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 130 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν, για λόγους που αποδίδονται στο 
κράτος μέλος, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να πραγματοποιήσει την εκκαθάριση 
των λογαριασμών έως τις 30 Απριλίου του 
έτους μετά τη λήξη μιας λογιστικής 
χρήσης, η Επιτροπή κοινοποιεί στο κράτος 
μέλος τα μέτρα που πρέπει να λάβει η 
διαχειριστική αρχή ή η ελεγκτική αρχή ή 
τις συμπληρωματικές έρευνες που 
προτίθεται να διενεργήσει η Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 65 παράγραφοι 2 
και 3.

3. Εάν, για λόγους που αποδίδονται στο 
κράτος μέλος, ή στην ομάδα των κρατών 
μελών που έχουν ιδρύσει ένα ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει την εκκαθάριση των 
λογαριασμών έως τις 30 Απριλίου του 
έτους μετά τη λήξη μιας λογιστικής 
χρήσης, η Επιτροπή κοινοποιεί στο κράτος 
μέλος, ή στην ομάδα των κρατών μελών 
που έχουν ιδρύσει ένα ταμείο
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,  τα 
μέτρα που πρέπει να λάβει η διαχειριστική 
αρχή ή η ελεγκτική αρχή ή τις 
συμπληρωματικές έρευνες που προτίθεται 
να διενεργήσει η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 65 παράγραφοι 2 και 3.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο τμήμα καινοτομίας του κοινού στρατηγικού 
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πλαισίου.


