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Τροπολογία 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 131

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 131 διαγράφεται
Κυλιόμενο κλείσιμο
1. Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, 
οι ετήσιοι λογαριασμοί για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνουν 
στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας 
τον κατάλογο των πράξεων που 
ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής χρήσης. Θεωρούνται 
περαιωθείσες οι δαπάνες που αφορούν 
αυτές τις πράξεις και περιλαμβάνονται 
στους λογαριασμούς και υπόκεινται στην 
απόφαση εκκαθάρισης.
2. Για το ΕΚΤ οι δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς και 
υπόκεινται σε απόφαση εκκαθάρισης 
θεωρούνται περαιωθείσες.

Or. es

Τροπολογία 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 131 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οι 
ετήσιοι λογαριασμοί για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνουν 
στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας 
τον κατάλογο των πράξεων που 
ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής χρήσης. Θεωρούνται 

1. Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οι 
ετήσιοι λογαριασμοί για κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή πρόγραμμα 
του ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, περιλαμβάνουν στο επίπεδο 
κάθε άξονα προτεραιότητας τον κατάλογο 
των πράξεων που ολοκληρώνονται κατά τη 
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περαιωθείσες οι δαπάνες που αφορούν 
αυτές τις πράξεις και περιλαμβάνονται 
στους λογαριασμούς και υπόκεινται στην 
απόφαση εκκαθάρισης.

διάρκεια της λογιστικής χρήσης. 
Θεωρούνται περαιωθείσες οι δαπάνες που 
αφορούν αυτές τις πράξεις και 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς και 
υπόκεινται στην απόφαση εκκαθάρισης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 132 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή 
διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά 
έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται 
για διάστημα τριών ετών στη διάθεση της 
Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
εάν το ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος 
αρχίζει να υπολογίζεται από τις 31 
Δεκεμβρίου του έτους της απόφασης 
εκκαθάρισης λογαριασμών κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 130 ή, το αργότερο,
από την ημερομηνία πληρωμής του 
τελικού υπολοίπου.

Με την επιφύλαξη των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή 
διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά 
έγγραφα σχετικά με τις πράξεις τίθενται 
για διάστημα τριών ετών στη διάθεση της 
Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
εάν το ζητήσουν. Αυτή η τριετής περίοδος 
αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ημερομηνία πληρωμής του τελικού 
υπολοίπου.

Or. es

Τροπολογία 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – τμήμα 2 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

Κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και των προγραμμάτων 
του ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 133 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εγγράφων κλεισίματος και 
πληρωμή του τελικού υπολοίπου

Υποβολή εγγράφων κλεισίματος για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα και τα 
προγράμματα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και 
πληρωμή του τελικού υπολοίπου

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 133 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τελική έκθεση υλοποίησης του β) τελική έκθεση υλοποίησης του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
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επιχειρησιακού προγράμματος· και προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1747
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 133 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο δικαιούχος πρέπει να λαμβάνει 
ολόκληρη την οριστική πληρωμή του 
υπολοίπου εντός της προθεσμίας και με 
τους όρους που έχουν καθοριστεί από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία περί 
καθυστερημένων πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών, στο επίπεδο των αξόνων 
προτεραιότητας ή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, μπορεί να αναστέλλεται 
από την Επιτροπή εάν:

1. Το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών, στο επίπεδο των αξόνων 
προτεραιότητας ή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, ή προγραμμάτων του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
μπορεί να αναστέλλεται από την Επιτροπή 
εάν:

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος για τις 
οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·

α) υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος, ή του 
προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, για τις 
οποίες δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της 
κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία της 
διακοπής βάσει του άρθρου 74·

γ) το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεν έχει 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την 
επανόρθωση της κατάστασης η οποία 
αποτέλεσε αιτία της διακοπής βάσει του 
άρθρου 74·

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον 
αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία του 
συστήματος παρακολούθησης ή των 
δεδομένων για κοινούς και ειδικούς 
δείκτες·

δ) υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια όσον 
αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία του 
συστήματος παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα 
που προβλέπονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα σχετικά με την εκπλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1753
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα 
που προβλέπονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα σχετικά με την εκπλήρωση 
των εκ των προτέρων όρων·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται δικαιολογημένη η αρχή της αναστολής του συνόλου ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αθέτησης από τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου

Τροπολογία 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) το κράτος μέλος δεν έλαβε τα μέτρα που 
προβλέπονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα σχετικά με την εκπλήρωση των 
εκ των προτέρων όρων·

ε) το κράτος μέλος, ή ομάδα κρατών 
μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεν 
έλαβε τα μέτρα που προβλέπονται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, ή στο 
πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, σχετικά 
με την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 
όρων·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



PE491.058v01-00 10/92 AM\903907EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υπάρχουν στοιχεία που προκύπτουν 
από την επανεξέταση των επιδόσεων 
σύμφωνα με τα οποία για έναν άξονα 
προτεραιότητας δεν επιτεύχθηκαν τα 
ορόσημα που προβλέπονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υπάρχουν στοιχεία που προκύπτουν 
από την επανεξέταση των επιδόσεων 
σύμφωνα με τα οποία για έναν άξονα 
προτεραιότητας δεν επιτεύχθηκαν τα 
ορόσημα που προβλέπονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υπάρχουν στοιχεία που προκύπτουν διαγράφεται
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από την επανεξέταση των επιδόσεων 
σύμφωνα με τα οποία για έναν άξονα 
προτεραιότητας δεν επιτεύχθηκαν τα 
ορόσημα που προβλέπονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων·

Or. es

Τροπολογία 1758
Luís Paulo Alves

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υπάρχουν στοιχεία που προκύπτουν 
από την επανεξέταση των επιδόσεων 
σύμφωνα με τα οποία για έναν άξονα 
προτεραιότητας δεν επιτεύχθηκαν τα 
ορόσημα που προβλέπονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1759
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) υπάρχουν στοιχεία που προκύπτουν 
από την επανεξέταση των επιδόσεων 
σύμφωνα με τα οποία για έναν άξονα 
προτεραιότητας δεν επιτεύχθηκαν τα 
ορόσημα που προβλέπονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων·

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Θεωρείται δικαιολογημένη η αρχή της αναστολής του συνόλου ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αθέτησης από τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου

Τροπολογία 1760
Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(g) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1764
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται δικαιολογημένη η αρχή της αναστολής του συνόλου ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αθέτησης από τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου
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Τροπολογία 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το κράτος μέλος δεν απαντά ή δεν 
απαντά ικανοποιητικά δυνάμει του άρθρου 
20 παράγραφος 3.

ζ) το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεν 
απαντά ή δεν απαντά ικανοποιητικά 
δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 5

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1766
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με 
εκτελεστικές πράξεις την αναστολή όλων 
ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών, 
αφού προηγουμένως δώσει στο κράτος 
μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται δικαιολογημένη η αρχή της αναστολής του συνόλου ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αθέτησης από τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου
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Τροπολογία 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με 
εκτελεστικές πράξεις την αναστολή όλων ή 
μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών, αφού 
προηγουμένως δώσει στο κράτος μέλος 
την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του.

2. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει με 
εκτελεστικές πράξεις την αναστολή όλων ή 
μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών, αφού 
προηγουμένως δώσει στο κράτος μέλος, ή 
στην ομάδα κρατών μελών που έχουν 
συστήσει ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, την ευκαιρία να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1768
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θέτει τέρμα στην 
αναστολή όλων ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών όταν το κράτος μέλος λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η άρση της αναστολής.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται δικαιολογημένη η αρχή της αναστολής του συνόλου ή μέρους των ενδιάμεσων 
πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αθέτησης από τα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου
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Τροπολογία 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 134 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θέτει τέρμα στην αναστολή 
όλων ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών 
όταν το κράτος μέλος λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση 
της αναστολής.

3. Η Επιτροπή θέτει τέρμα στην αναστολή 
όλων ή μέρους των ενδιάμεσων πληρωμών 
όταν το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα, ώστε να καταστεί 
δυνατή η άρση της αναστολής.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 135 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φέρουν την πρωταρχική 
ευθύνη για τη διερεύνηση των παρατυπιών 
και την επιβολή των αναγκαίων 
δημοσιονομικών διορθώσεων και την 
επιδίωξη της ανάκτησης των σχετικών 
ποσών. Σε περίπτωση συστημικής 
παρατυπίας, το κράτος μέλος επεκτείνει 
την έρευνά του για να καλυφθούν όλες οι
πράξεις που έχουν ενδεχομένως 
επηρεαστεί.

1. Τα κράτη μέλη, ή οι ομάδες κρατών 
μελών που έχουν συστήσει ταμεία 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, φέρουν 
την πρωταρχική ευθύνη για τη διερεύνηση 
των παρατυπιών και την επιβολή των 
αναγκαίων δημοσιονομικών διορθώσεων 
και την επιδίωξη της ανάκτησης των 
σχετικών ποσών Σε περίπτωση συστημικής 
παρατυπίας, το κράτος μέλος, ή η ομάδα 
κρατών μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
επεκτείνει την έρευνά του για να 
καλυφθούν όλες οι πράξεις που έχουν 
ενδεχομένως επηρεαστεί.
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Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 135 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος προβαίνει στις 
απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις 
όσον αφορά τις μεμονωμένες ή συστημικές 
παρατυπίες που διαπιστώνονται σε πράξεις 
ή επιχειρησιακά προγράμματα. Οι 
δημοσιονομικές διορθώσεις συνίστανται 
στην ακύρωση ολόκληρης ή μέρους της 
δημόσιας συνεισφοράς σε μια πράξη ή 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το κράτος 
μέλος λαμβάνει υπόψη τη φύση και τη 
σοβαρότητα των παρατυπιών και την 
οικονομική απώλεια των Ταμείων και 
εφαρμόζει αναλογική διόρθωση. Οι 
δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται 
στους ετήσιους λογαριασμούς από τη 
διαχειριστική αρχή για τη λογιστική χρήση 
κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται 
η ακύρωση.

2. Το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
προβαίνει στις απαιτούμενες 
δημοσιονομικές διορθώσεις όσον αφορά 
τις μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες 
που διαπιστώνονται σε πράξεις ή 
επιχειρησιακά προγράμματα και 
προγράμματα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης. Οι 
δημοσιονομικές διορθώσεις συνίστανται 
στην ακύρωση ολόκληρης ή μέρους της 
δημόσιας συνεισφοράς σε μια πράξη ή 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή πρόγραμμα 
του ταμείου μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης. Το κράτος μέλος λαμβάνει 
υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των 
παρατυπιών και την οικονομική απώλεια 
των Ταμείων και εφαρμόζει αναλογική 
διόρθωση. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις 
εγγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς 
από τη διαχειριστική αρχή για τη λογιστική 
χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας 
αποφασίζεται η ακύρωση.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.
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Τροπολογία 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 135 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ποσό της συνεισφοράς των Ταμείων 
που ακυρώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος 
στο εσωτερικό του ίδιου επιχειρησιακού 
προγράμματος με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

3. Το ποσό της συνεισφοράς των Ταμείων 
που ακυρώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος 
στο εσωτερικό του ίδιου επιχειρησιακού 
προγράμματος ή προγράμματος του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης
με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε 
δημοσιονομικές διορθώσεις με 
εκτελεστικές πράξεις, ακυρώνοντας το 
σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα 
όταν, σύμφωνα με το άρθρο 77, μετά τη 
διεξαγωγή της αναγκαίας εξέτασης, 
συμπεραίνει ότι:

Το ποσό της συνεισφοράς των Ταμείων 
που ακυρώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος 
μέλος στο εσωτερικό του ίδιου 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.
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Τροπολογία 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπάρχει σοβαρή έλλειψη στο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος η οποία έχει 
θέσει σε κίνδυνο την ήδη καταβληθείσα 
συνεισφορά της Ένωσης στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

α) υπάρχει σοβαρή έλλειψη στο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 
προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης η οποία 
έχει θέσει σε κίνδυνο την ήδη 
καταβληθείσα συνεισφορά της Ένωσης 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή σε 
πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί 
με τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 
135 πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
διόρθωσης βάσει της παρούσας 
παραγράφου·

β) το κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών 
μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεν έχει 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
βάσει του άρθρου 135 πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας διόρθωσης βάσει της 
παρούσας παραγράφου·

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι δαπάνες που περιέχονται στην αίτηση 
πληρωμής είναι παράτυπες και δεν έχουν 
διορθωθεί από το κράτος μέλος πριν από 
την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης 
βάσει της παρούσας παραγράφου·

γ) οι δαπάνες που περιέχονται στην αίτηση 
πληρωμής είναι παράτυπες και δεν έχουν 
διορθωθεί από το κράτος μέλος, ή την 
ομάδα κρατών μελών που έχει συστήσει 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
διόρθωσης βάσει της παρούσας 
παραγράφου·

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την έκδοση απόφασης σχετικά με 
το ποσό της διόρθωσης βάσει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της 
παρατυπίας καθώς και την έκταση και τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των ελλείψεων 
που διαπιστώθηκαν στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου του 

2. Κατά την έκδοση απόφασης σχετικά με 
το ποσό της διόρθωσης βάσει της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της 
παρατυπίας καθώς και την έκταση και τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των ελλείψεων 
που διαπιστώθηκαν στα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου του 
επιχειρησιακού προγράμματος ή 



AM\903907EL.doc 21/92 PE491.058v01-00

EL

επιχειρησιακού προγράμματος. προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή στηρίζει τη θέση της 
σε εκθέσεις ελεγκτών, με εξαίρεση τους 
ελεγκτές των δικών της υπηρεσιών, εξάγει 
τα δικά της συμπεράσματά σε σχέση με τις 
δημοσιονομικές συνέπειες, αφού εξετάσει 
τα μέτρα που έλαβε το οικείο κράτος μέλος 
βάσει του άρθρου 135 παράγραφος 2, τις 
κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται 
βάσει του άρθρου 112 παράγραφος 3 και 
τις ενδεχόμενες απαντήσεις από το κράτος 
μέλος.

3. Όταν η Επιτροπή στηρίζει τη θέση της 
σε εκθέσεις ελεγκτών, με εξαίρεση τους 
ελεγκτές των δικών της υπηρεσιών, εξάγει 
τα δικά της συμπεράσματά σε σχέση με τις 
δημοσιονομικές συνέπειες, αφού εξετάσει 
τα μέτρα που έλαβε το οικείο κράτος 
μέλος, ή η ομάδα κρατών μελών που έχει 
συστήσει ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, βάσει του άρθρου 135 
παράγραφος 2, τις κοινοποιήσεις που 
πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 112 
παράγραφος 3 και τις ενδεχόμενες 
απαντήσεις από το κράτος μέλος ή την 
ομάδα κρατών μελών που έχει συστήσει 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της 
εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης 
του προγράμματος, σοβαρή αποτυχία όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων, μπορεί 
να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις 
για τον σχετικό άξονα προτεραιότητας με 
εκτελεστικές πράξεις.

4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της 
εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης 
του προγράμματος ή προγράμματος του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, 
σοβαρή αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων, μπορεί να επιβάλει 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τον 
σχετικό άξονα προτεραιότητας με 
εκτελεστικές πράξεις.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 136 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που προβλέπονται στο 
άρθρο 86, η Επιτροπή μπορεί, ανάλογα με 
τον βαθμό αθέτησης των εν λόγω 
υποχρεώσεων, να προβεί σε 
δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας 
ολόκληρο ή μέρος της συνεισφοράς των 
διαρθρωτικών ταμείων στο οικείο κράτος 
μέλος.

5. Όταν ένα κράτος μέλος, ή ομάδα 
κρατών μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεν 
τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
προβλέπονται στο άρθρο 86, η Επιτροπή 
μπορεί, ανάλογα με τον βαθμό αθέτησης 
των εν λόγω υποχρεώσεων, να προβεί σε 
δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας 
ολόκληρο ή μέρος της συνεισφοράς των 
διαρθρωτικών ταμείων στο οικείο κράτος 
μέλος ή σε ομάδα κρατών μελών που έχει 
συστήσει ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν λάβει απόφαση για τη 
δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή 
κινεί τη διαδικασία ενημερώνοντας το 
κράτος μέλος για τα προσωρινά 
συμπεράσματα της εξέτασής της και 
ζητώντας από το κράτος μέλος να 
διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός 
δύο μηνών.

1. Πριν λάβει απόφαση για τη 
δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή 
κινεί τη διαδικασία ενημερώνοντας το 
κράτος μέλος, ή την ομάδα κρατών μελών 
που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, για τα 
προσωρινά συμπεράσματα της εξέτασής 
της και ζητώντας από το κράτος μέλος, ή 
την ομάδα κρατών μελών που έχει 
συστήσει ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης, να διατυπώσει τις 
παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν λάβει απόφαση για τη 
δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή 
κινεί τη διαδικασία ενημερώνοντας το 
κράτος μέλος για τα προσωρινά 
συμπεράσματα της εξέτασής της και 
ζητώντας από το κράτος μέλος να 

1. Πριν λάβει απόφαση για τη 
δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή 
κινεί τη διαδικασία ενημερώνοντας το 
κράτος μέλος για τα προσωρινά 
συμπεράσματα της εξέτασής της και 
ζητώντας από το κράτος μέλος να 
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διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός 
δύο μηνών.

διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός 
τριών μηνών.

Or. en

Τροπολογία 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η Επιτροπή προτείνει κατά 
παρέκταση ή κατ’ αποκοπήν 
δημοσιονομική διόρθωση, παρέχεται στο 
κράτος μέλος η δυνατότητα να αποδείξει, 
μέσω εξέτασης των συναφών εγγράφων, 
ότι η πραγματική έκταση της παρατυπίας 
είναι μικρότερη από την εκτίμηση της 
Επιτροπής. Το κράτος μέλος, σε συμφωνία 
με την Επιτροπή, μπορεί να περιορίσει το 
πεδίο της εξέτασης αυτής σε ένα 
κατάλληλο ποσοστό ή δείγμα των 
συναφών εγγράφων. Εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η χρονική 
παράταση που χορηγείται για την εξέταση 
αυτή δεν μπορεί να υπερβεί περαιτέρω την 
περίοδο δύο μηνών μετά τη δίμηνη 
περίοδο πού αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

2. Όταν η Επιτροπή προτείνει κατά 
παρέκταση ή κατ’ αποκοπήν 
δημοσιονομική διόρθωση, παρέχεται στο 
κράτος μέλος, ή στην ομάδα κρατών 
μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,  η 
δυνατότητα να αποδείξει, μέσω εξέτασης 
των συναφών εγγράφων, ότι η πραγματική 
έκταση της παρατυπίας είναι μικρότερη 
από την εκτίμηση της Επιτροπής. Το 
κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών μελών 
που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, μπορεί να 
περιορίσει το πεδίο της εξέτασης αυτής σε 
ένα κατάλληλο ποσοστό ή δείγμα των 
συναφών εγγράφων. Εκτός από δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η χρονική 
παράταση που χορηγείται για την εξέταση 
αυτή δεν μπορεί να υπερβεί περαιτέρω την 
περίοδο δύο μηνών μετά τη δίμηνη 
περίοδο πού αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.
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Τροπολογία 1784
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλει το κράτος μέλος 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλει το κράτος μέλος, ή 
η ομάδα κρατών μελών που έχει συστήσει 
ταμείο μακροπεριφερειακής ανάπτυξης,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν το κράτος μέλος δεν αποδέχεται τα 
προσωρινά συμπεράσματα της Επιτροπής, 
καλείται σε ακρόαση από την Επιτροπή, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες 
όλες οι σχετικές πληροφορίες και 
παρατηρήσεις που θα χρησιμεύσουν ως 
βάση για τα συμπεράσματα της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή της 
δημοσιονομικής διόρθωσης.

4. Όταν το κράτος μέλος, ή η ομάδα 
κρατών μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεν 
αποδέχεται τα προσωρινά συμπεράσματα 
της Επιτροπής, καλείται σε ακρόαση από 
την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές 
πληροφορίες και παρατηρήσεις που θα 
χρησιμεύσουν ως βάση για τα 
συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή της δημοσιονομικής 
διόρθωσης.

Or. sk
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με τη δημοσιονομική 
διόρθωση, με εκτελεστική πράξη, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης 
ή από την ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το 
κράτος μέλος δεχθεί να υποβάλει τα εν 
λόγω συμπληρωματικά στοιχεία μετά την 
ακρόαση. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
όλα τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία. Εάν δεν 
πραγματοποιηθεί ακρόαση, ο υπολογισμός 
της εξάμηνης περιόδου αρχίζει δύο μήνες 
από την ημερομηνία της προσκλητήριας σε 
ακρόαση επιστολής της Επιτροπής.

5. Για την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
απόφαση σχετικά με τη δημοσιονομική 
διόρθωση, με εκτελεστική πράξη, εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία της ακρόασης 
ή από την ημερομηνία παραλαβής των 
συμπληρωματικών στοιχείων, όταν το 
κράτος μέλος, ή η ομάδα κρατών μελών 
που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, δεχθεί 
να υποβάλει τα εν λόγω συμπληρωματικά 
στοιχεία μετά την ακρόαση. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τις 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη 
διαδικασία. Εάν δεν πραγματοποιηθεί 
ακρόαση, ο υπολογισμός της εξάμηνης 
περιόδου αρχίζει δύο μήνες από την 
ημερομηνία της προσκλητήριας σε 
ακρόαση επιστολής της Επιτροπής.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανιχνεύουν 
παρατυπίες που επηρεάζουν τους 
ετήσιους λογαριασμούς που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, η 
συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση 
μειώνει τη χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1788
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανιχνεύουν 
παρατυπίες που επηρεάζουν τους 
ετήσιους λογαριασμούς που 
αποστέλλονται στην Επιτροπή, η 
συνακόλουθη δημοσιονομική διόρθωση 
μειώνει τη χρηματοδότηση από τα 
Ταμεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανιχνεύουν 
παρατυπίες που επηρεάζουν τους ετήσιους 

6. Όταν η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανιχνεύουν 
παρατυπίες που επηρεάζουν τους ετήσιους 



PE491.058v01-00 28/92 AM\903907EL.doc

EL

λογαριασμούς που αποστέλλονται στην 
Επιτροπή, η συνακόλουθη δημοσιονομική 
διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από 
τα Ταμεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

λογαριασμούς που αποστέλλονται στην 
Επιτροπή, η συνακόλουθη δημοσιονομική 
διόρθωση μειώνει τη χρηματοδότηση από 
τα Ταμεία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή 
σε πρόγραμμα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 137 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Εάν ένα κράτος μέλος που βρίσκεται 
σε δύσκολη χρηματοοικονομική θέση 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 
παράγραφος 1, η Επιτροπή εκδίδει κατ' 
απαίτηση, με εκτελεστική πράξη, ένα 
πρόγραμμα κεντρικής διαχείρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 54 στοιχείο α) του 
κανονισμού αριθ. 1605/2002, ώστε να 
συγκεντρωθούν οι χορηγήσεις και οι 
τόκοι από έσοδα που έχουν ανασταλεί 
και/ή ανακτηθεί ή οι χορηγήσεις που δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί από το οικείο 
κράτος μέλος και να χρησιμοποιηθούν για 
την καλύτερη δυνατή προώθηση της 
ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε οικονομικού 
χαρακτήρα έργα υποδομής.

Or. de

Τροπολογία 1791
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 138 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των κρατών μελών Υποχρεώσεις των κρατών μελών και των 
ομάδων κρατών μελών που έχουν 
συστήσει ταμείο μακροπεριφερειακής 
ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 138 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης από 
τη Επιτροπή δεν θίγει την υποχρέωση των 
κρατών μελών να επιδιώξουν ανακτήσεις 
βάσει του άρθρου 135 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού και να ανακτήσουν 
κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και βάσει 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
659/199939 του Συμβουλίου.

Η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης από 
τη Επιτροπή δεν θίγει την υποχρέωση των 
κρατών μελών, ή της ομάδας κρατών 
μελών που έχει συστήσει ταμείο 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης, να 
επιδιώξουν ανακτήσεις βάσει του άρθρου 
135 παράγραφος 2 του παρόντος 
κανονισμού και να ανακτήσουν κρατική 
ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 107 
παράγραφος 1 της Συνθήκης και βάσει του 
άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
659/199939 του Συμβουλίου.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1793
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – τίτλος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναλογικός έλεγχος επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

Κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 140 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναλογικός έλεγχος επιχειρησιακών 
προγραμμάτων

Κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων του 
ταμείου μακροπεριφερειακής ανάπτυξης

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
100 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
250 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
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περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

Or. en

Τροπολογία 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
100 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
200 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

Or. en

Τροπολογία 1797
Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
 Τμήμα 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
100 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
250 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή 
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις 
δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση από την 
ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

Or. en

Τροπολογία 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
100.000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους είτε από 
την ελεγκτική αρχή είτε από την 
Επιτροπή πριν από το κλείσιμο όλων των 
δαπανών βάσει του άρθρου 131. Οι άλλες 
πράξεις δεν υπόκεινται σε περισσότερους 
από έναν ελέγχους ανά λογιστική χρήση
από την ελεγκτική αρχή και την Επιτροπή
πριν από το κλείσιμο όλων των δαπανών 
βάσει του άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

1. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές 
επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 
250.000 ευρώ δεν υπόκεινται σε 
περισσότερους από έναν ελέγχους πριν από 
το κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι άλλες πράξεις δεν 
υπόκεινται σε περισσότερους από έναν 
ελέγχους ανά λογιστική χρήση πριν από το 
κλείσιμο όλων των δαπανών βάσει του 
άρθρου 131. Οι διατάξεις αυτές 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση μιας πραγματικής αναλογικότητας όσον αφορά τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, προτείνεται οι πράξεις για τις οποίες οι συνολικές δαπάνες δεν 
ξεπερνούν τις 250 χιλιάδες ευρώ να μην υπόκεινται σε περισσότερους από έναν ελέγχους.

Τροπολογία 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τα επιχειρησιακά προγράμματα για 
τα οποία η τελευταία γνωμοδότηση 
ελέγχου αναφέρει ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικές ελλείψεις, η Επιτροπή μπορεί 
να συμφωνήσει με την αρχή ελέγχου στην 
επόμενη συνεδρίαση η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 118 παράγραφος 3 ότι ο 
απαιτούμενος όγκος ελεγκτικής εργασίας 
μπορεί να περιοριστεί, ώστε να είναι 
ανάλογος με τον διαπιστωθέντα κίνδυνο. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν 
διενεργεί δικούς της επιτόπιους ελέγχους, 
εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία που 
υποδηλώνουν ελλείψεις του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου και επηρεάζουν 
τις δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες σε 
μια λογιστική χρήση για την οποία 
εκδόθηκε απόφαση εκκαθάρισης των 
λογαριασμών.

2. Για τα επιχειρησιακά προγράμματα ή τα 
προγράμματα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης για τα 
οποία η τελευταία γνωμοδότηση ελέγχου 
αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 
ελλείψεις, η Επιτροπή μπορεί να 
συμφωνήσει με την αρχή ελέγχου στην 
επόμενη συνεδρίαση η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 118 παράγραφος 3 ότι ο 
απαιτούμενος όγκος ελεγκτικής εργασίας 
μπορεί να περιοριστεί, ώστε να είναι 
ανάλογος με τον διαπιστωθέντα κίνδυνο. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν 
διενεργεί δικούς της επιτόπιους ελέγχους, 
εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία που 
υποδηλώνουν ελλείψεις του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου και επηρεάζουν 
τις δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες σε 
μια λογιστική χρήση για την οποία 
εκδόθηκε απόφαση εκκαθάρισης των 
λογαριασμών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1800
Monika Smolková, Anna Záborská
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Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα επιχειρησιακά προγράμματα για 
τα οποία η Επιτροπή εξάγει το 
συμπέρασμα ότι μπορεί να βασιστεί στη 
γνώμη της ελεγκτικής αρχής, μπορεί να 
συμφωνήσει με την ελεγκτική αρχή να 
περιορίσει τους δικούς της επιτόπιους 
ελέγχους στο ελεγκτικό έργο της αρχής 
ελέγχου, εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία για 
ελλείψεις του έργου της ελεγκτικής αρχής 
για μια λογιστική χρήση για την οποία έχει 
εκδοθεί απόφαση εκκαθάρισης 
λογαριασμών.

3. Για τα επιχειρησιακά προγράμματα ή τα 
προγράμματα του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης για τα 
οποία η Επιτροπή εξάγει το συμπέρασμα 
ότι μπορεί να βασιστεί στη γνώμη της 
ελεγκτικής αρχής, μπορεί να συμφωνήσει 
με την ελεγκτική αρχή να περιορίσει τους 
δικούς της επιτόπιους ελέγχους στο 
ελεγκτικό έργο της αρχής ελέγχου, εκτός 
εάν υπάρχουν στοιχεία για ελλείψεις του 
έργου της ελεγκτικής αρχής για μια 
λογιστική χρήση για την οποία έχει 
εκδοθεί απόφαση εκκαθάρισης 
λογαριασμών.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Τμήμα 3 – άρθρο 140 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η 
ελεγκτική και η Επιτροπή μπορούν να 
διενεργούν ελέγχους πράξεων σε 
περίπτωση που η αξιολόγηση κινδύνου 
διαπιστώσει συγκεκριμένο κίνδυνο 
παρατυπίας ή απάτης, σε περίπτωση που 
υπάρχουν στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις 
στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
οικείου επιχειρησιακού προγράμματος και, 
κατά τη διάρκεια των 3 ετών μετά το 
κλείσιμο όλων των δαπανών μιας πράξης 
βάσει του άρθρου 131, ως τμήμα δείγματος 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η 
ελεγκτική και η Επιτροπή μπορούν να 
διενεργούν ελέγχους πράξεων σε 
περίπτωση που η αξιολόγηση κινδύνου 
διαπιστώσει συγκεκριμένο κίνδυνο 
παρατυπίας ή απάτης, σε περίπτωση που 
υπάρχουν στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις 
στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του 
οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή 
του προγράμματος του ταμείου 
μακροπεριφερειακής ανάπτυξης και, κατά 
τη διάρκεια των 3 ετών μετά το κλείσιμο 
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ελέγχου. Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να διενεργεί ελέγχους πράξεων για 
να αξιολογήσει το έργο μιας ελεγκτικής 
αρχής, επαναλαμβάνοντας την ελεγκτική 
δραστηριότητά της.

όλων των δαπανών μιας πράξης βάσει του 
άρθρου 131, ως τμήμα δείγματος ελέγχου. 
Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
διενεργεί ελέγχους πράξεων για να 
αξιολογήσει το έργο μιας ελεγκτικής 
αρχής, επαναλαμβάνοντας την ελεγκτική 
δραστηριότητά της.

Or. sk

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη την προσθήκη ενός καινοτόμου μέρους στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.

Τροπολογία 1802
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 142 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόν άρθρο.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόν άρθρο και δεν 
ισχύουν αναδρομικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας του δικαίου και σε αντίθεση με τον στόχο της απλούστευσης 
των διοικητικών διαδικασιών οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν πρέπει να ισχύουν 
αναδρομικά

Τροπολογία 1803
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 142 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόν άρθρο.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόν άρθρο. Οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δεν ισχύουν 
αναδρομικά.

Or. de

Τροπολογία 1804
Manfred Weber

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 142 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόν άρθρο.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στον παρόν άρθρο.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν 
ισχύουν αναδρομικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με αναδρομική ισχύ δημιουργούν ανασφάλεια και δυσπιστία 
στους δημοτικούς δικαιούχους στήριξης και δεσμεύουν τις διοικητικές ικανότητες σε όλα τα 
επίπεδα.

Τροπολογία 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Πρόταση κανονισμού
Μέρος 4 – άρθρο 142 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αναφερόμενες στον παρόντα 
κανονισμό μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων 
αφορούν αόριστο χρονικό διάστημα από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

2. Οι αναφερόμενες στον παρόντα 
κανονισμό μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων 
αφορούν διάστημα ενός έτους από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής για έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ως εργαλείο για την 
ανάπτυξη των κοινοτικών κανονισμών για αόριστο χρονικό διάστημα παρέχει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κανονιστική ικανότητα καθόλη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα και απουσία των νομικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα –Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -Ι
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο

Σκοπός του παρόντος πλαισίου είναι να 
χρησιμεύσει, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
ως μέσο συντονισμού, ολοκλήρωσης και 
εξισορρόπησης των στόχων 
διαφορετικών πολιτικών υπό 
συγκεκριμένες περιφερειακές συνθήκες 
και, ειδικότερα, ως μέσο συντονισμού και 
εξισορρόπησης μεταξύ των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων και των θεματικών 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 9.
1. Οριζόντιες αρχές και εγκάρσιες 
προκλήσεις
Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση
1.1.1. Η αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης απαιτεί την ανάληψη 
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συντονισμένης δράσης σύμφωνα με τις 
αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας και υπό μορφή εταιρικής 
σχέσης. Πρέπει επίσης να γίνεται πράξη 
χάρη σε μια λειτουργική και 
θεσμοποιημένη συνεργασία, ιδίως όσον 
αφορά την κατάρτιση και την εφαρμογή 
των πολιτικών της Ένωσης. Η ρητή 
αναφορά στην αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης στον παρόντα κανονισμό 
ενισχύει την εν λόγω αρχή και προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στην πολιτική 
συνοχής αυτή καθαυτήν.
1.1.2 Η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι 
επιβεβλημένη για την εξυπηρέτηση του 
στόχου της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής και για την υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την 
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
1.1.3 Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
α) σύναψη εταιρικής σχέσης σύμφωνα με 
τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 5·
β) θέσπιση μηχανισμών συντονισμού 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικών 
εξουσιών·
γ) υποβολή τακτικών εκθέσεων σχετικά 
με την υλοποίηση της εταιρικής σχέσης.
1.1.4 Σε όλα τα στάδια της εφαρμογής 
των ταμείων που καλύπτονται από τον 
κανονισμό για τις κοινές διατάξεις (ΚΚΔ) 
απαιτείται η οργάνωση εταιρικής σχέσης 
για την άμεση συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής σχέσης 
και προγραμμάτων, καθώς και στην 
προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των εν 
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λόγω προγραμμάτων. Απαιτείται επίσης η 
συμμετοχή κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων, καθώς και φορέων που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων 
και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, ούτως 
ώστε να διασφαλίζεται η εταιρική σχέση 
σε όλα τα στάδια εφαρμογής της 
πολιτικής.
1.2 Αειφόρος ανάπτυξη
1.2.1 Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), αφορά την έννοια της προόδου 
σύμφωνα με την οποία τα κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της 
μέριμνας για την ευεξία και την καλύτερη 
ποιότητα ζωής της σημερινής αλλά και 
των μελλοντικών γενεών.
1.2.2 Κατά συνέπεια, τα ζητήματα της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης, καθώς και η 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα όλων των 
σχεδίων, από τη σύλληψη έως την 
υλοποίησή τους και από την 
παρακολούθηση έως την αξιολόγηση. Η 
μη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν θεσπιστεί σαφή 
μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων.
1.2.3 Για την αντιμετώπιση των 
σύνθετων προκλήσεων που εγείρονται, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αξιοποιούν πλήρως όλα τα διαθέσιμα 
μέσα πολιτικής της Ένωσης. Ειδικότερα, 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής επιβάλλεται η επικέντρωση των 
πόρων σε προληπτικά μέτρα και σε μέτρα 
μετριασμού των επιπτώσεων. Οιοδήποτε 
νέο μέσο τίθεται σε εφαρμογή με τη 
στήριξη των ταμείων που καλύπτονται 
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από τον ΚΚΔ πρέπει να είναι φύσει 
ευπροσάρμοστο στις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών.
1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να συνεχίσουν να συμβάλλουν 
στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων 
στις υποδομές των κρατών μελών και 
των περιφερειών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας πλαισίου για τα 
ύδατα1 και άλλων συναφών οδηγιών.
Δεδομένων των υφιστάμενων αλλά και 
των αναδυόμενων τεχνολογικών λύσεων 
που στοχεύουν στη στήριξη βιώσιμων 
δράσεων, το ΕΤΠΑ πρέπει να συνεχίσει 
να παρέχει ενίσχυση στην έρευνα που 
διενεργείται στον συγκεκριμένο τομέα. 
Στόχος της εν λόγω ενίσχυσης πρέπει να 
είναι η συμπλήρωση των μέτρων που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020». Χρηματοδότηση για 
τη βιοποικιλότητα θα μπορούσε να 
εξασφαλιστεί μέσω του ΕΓΤΑΑ και του 
ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την παροχή στήριξης 
σε διαχειριστές γαιών σε περιπτώσεις 
στις οποίες οι υποχρεωτικές 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις συνεπάγονται 
συγκεκριμένα ανά τομέα μειονεκτήματα.
1 Παραπομπή ΕΕ.......Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000.

1.2.5 Η επιδίωξη της διατηρήσιμης 
ανάπτυξης δεν πρέπει να συνιστά 
εκτέλεση τεχνικού καθήκοντος. Για να 
διασφαλιστεί στην πράξη η ένταξη του 
στόχου αυτού στη λειτουργία των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, 
οι διαχειριστικές αρχές υποχρεούνται να 
λαμβάνουν δεόντως και σε μόνιμη βάση 
υπόψη τον συγκεκριμένο στόχο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
προγράμματος, ενώ πρέπει να 
υιοθετήσουν επίσης μια πιο δυναμική 
προσέγγιση για τη μείωση των επιζήμιων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
παρεμβάσεων αναλαμβάνοντας, μεταξύ 
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άλλων, τις ακόλουθες δράσεις:
α) άμεσες επενδύσεις σε επιλογές με την 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων,
β) προσεκτική στάθμιση των 
επενδυτικών αναγκών όπου οι ανωτέρω 
επενδύσεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στο περιβάλλον,
γ) υιοθέτηση μακροπρόθεσμης 
προοπτικής κατά τη σύγκριση του 
κόστους του «κύκλου ζωής» 
εναλλακτικών μεθόδων επενδύσεων,
δ) αύξηση της χρήσης πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων.
1.3 Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και μη διάκριση
1.3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
οφείλουν, σε όλα τα στάδια της 
εφαρμογής των ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ, να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την εξάλειψη των 
ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθώς και για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού.
1.3.2 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
έχουν καθήκον να επιδιώκουν τον στόχο 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
κάθε διάκριση κατά την εκπόνηση, 
υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πράξεων στο πλαίσιο 
των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων από τα ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, καθώς και να 
προσδιορίζουν με σαφήνεια τις δράσεις 
των προγραμμάτων στις οποίες πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω αρχή.
1.3.3 Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, τόσο 
ως εργοδοτών όσο και ως εργαζομένων, 
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αναμένεται να τονώσει την οικονομία της 
Ένωσης. Η αποδέσμευση των 
δυνατοτήτων για την επίτευξη αυτής της 
αυξημένης δραστηριότητας, μέσω της 
αύξησης του ποσοστού της γυναικείας 
απασχόλησης, είναι καίριας σημασίας για 
την εκπλήρωση των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον τομέα 
της απασχόλησης. Ως εκ τούτου, 
επιβάλλεται η άρση όλων των φραγμών 
που εγείρονται στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι, επιπλέον του ΕΚΤ, το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΘΑ και 
το ΕΓΤΑΑ θα χρηματοδοτούν εξίσου 
δραστηριότητες  που προάγουν την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, 
συμβάλλουν στην κατάλληλη 
εξισορρόπηση μεταξύ του 
επαγγελματικού και του οικογενειακού 
βίου και προωθούν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τις γυναίκες.
1.3.4 Η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των προγραμμάτων 
συντείνουν στη μέτρηση του αντικτύπου 
που θα έχει στην ισότητα των φύλων η 
προσδοκώμενη συνεισφορά των ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.
1.4 Δυνατότητα πρόσβασης
1.4.1 Απαιτείται η παροχή πρόσβασης σε 
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στον κοινό και 
συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ. Συγκεκριμένα, 
η δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνολογίες 
δομημένου περιβάλλοντος, μεταφορών, 
πληροφοριών και επικοινωνιών είναι 
απαραίτητη για την ένταξη των 
μειονεκτουσών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία.
1.4.2 Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των 
αναγκών των μειονεκτουσών ομάδων 
συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την 
καλύτερη ένταξή τους στην αγορά 
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εργασίας, καθώς και για την πλήρη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία.
1.4.3 Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής «ΕΕ 2020», τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν 
υποχρέωση να συνεχίσουν να προωθούν 
την κοινωνική συνοχή, σε ισότιμη βάση 
με την οικονομική και την εδαφική 
συνοχή, σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.
1.5 Δημογραφία
1.5.1 Η προσαρμογή στις δημογραφικές 
μεταβολές αποτελεί μία από τις κύριες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες για τις προσεχείς 
δεκαετίες. Ο συνδυασμός του μικρότερου 
ενεργού πληθυσμού και του υψηλότερου 
ποσοστού συνταξιούχων αναμένεται να 
εξαντλήσει περαιτέρω τα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών, 
αποδυναμώνοντας, συνεπώς, και την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης.
1.5.2 Οι δημογραφικές μεταβολές 
εγείρουν νέες προκλήσεις. Οι ανωτέρω 
δημογραφικές εξελίξεις πρέπει να 
εξετάζονται και να αντιμετωπίζονται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
ειδικότερα όπου γίνονται εμφανείς 
διαφορετικές τάσεις ανάπτυξης. Τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
βασίζονται στα ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ για την κατάρτιση 
προσαρμοσμένων κατά περίπτωση 
στρατηγικών, με στόχο την αντιμετώπιση 
των δημογραφικών προβλημάτων και τη 
δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη 
της «ασημένιας οικονομίας».
1.5.3 Η προώθηση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τους ηλικιωμένους 
αποφέρει πληθώρα οφελών για τους 
πολίτες, τις κοινωνίες και τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς. Επιβάλλεται τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες να χρησιμοποιούν 
τα ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
για την ανάληψη δράσεων που 
διευκολύνουν την ένταξη όλων των 



PE491.058v01-00 44/92 AM\903907EL.doc

EL

ηλικιακών ομάδων. Η βέλτιστη χρήση 
όλων των υφιστάμενων ανθρώπινων 
πόρων, μέσω, μεταξύ άλλων, της 
καταβολής προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, 
αποτελεί ένα από τα άμεσα καθήκοντα 
για τα ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ στο πλαίσιο της συμβολής τους στη 
μεγιστοποίηση του δυναμικού ολόκληρου 
του πληθυσμού της Ένωσης. Ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της 
πρόσβασης, των κατώτατων επιπέδων 
και της ποιότητας στον εκπαιδευτικό 
τομέα, καθώς και με την ενίσχυση των 
δομών κοινωνικής στήριξης. Οι 
επενδύσεις στις υποδομές υγείας θα 
μπορούσαν επίσης να εξυπηρετήσουν τον 
σκοπό του μακροχρόνιου και υγιούς 
επαγγελματικού βίου για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης.
1.5.4 Κατά την κατάρτιση των οικείων 
προγραμμάτων, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες οφείλουν να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
των δημογραφικών μεταβολών. Στις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο 
από τις δημογραφικές μεταβολές, 
επιβάλλεται ο προσδιορισμός μέτρων με 
σκοπό:
α) την υποστήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω της διασφάλισης 
καλύτερων συνθηκών για τις οικογένειες 
και της καλύτερης εξισορρόπησης μεταξύ 
του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου·
β) την τόνωση της απασχόλησης, την 
αύξηση της παραγωγικότητας και των 
οικονομικών επιδόσεων μέσω των 
επενδύσεων στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της έρευνας·
γ) την εστίαση στην επάρκεια και την 
ποιότητα της εκπαίδευσης και των δομών 
κοινωνικής στήριξης·
και
δ) την εξασφάλιση οικονομικά 
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αποδοτικής παροχής υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στις αντίστοιχες υποδομές.
1.6 Ολοκληρωμένη προσέγγιση
1.6.1 Η υιοθέτηση ολοκληρωμένης 
εδαφικής προσέγγισης είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εγείρονται για τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες. Οι προκλήσεις αυτές 
συνδέονται με τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, των περιβαλλοντικών 
και ενεργειακών ζητημάτων, των 
προβλημάτων που αφορούν τη γήρανση 
και τις δημογραφικές μεταβολές, τον 
μετασχηματισμό της τεχνολογίας και τις 
απαιτήσεις καινοτομίας, καθώς και την 
ανισότητα των εισοδημάτων και τον 
κοινωνικό διαχωρισμό. Ο σύνθετος και 
αλληλένδετος χαρακτήρας αυτών των 
ζητημάτων συνεπάγεται την ανάγκη 
ολοκληρωμένων, πολυτομεακών και 
πολυδιάστατων λύσεων για την επιτυχή 
τους αντιμετώπιση.
1.6.2 Υπό τις συνθήκες αυτές, τα ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ καθιστούν 
δυνατό τον συνδυασμό των δυνατοτήτων 
των διαφόρων ταμείων της ΕΕ στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένων δεσμών μέτρων, 
κατάλληλα προσαρμοσμένων ώστε να
ανταποκρίνονται στις ειδικές τοπικές και 
περιφερειακές ανάγκες.
1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των οικείων 
στρατηγικών και προγραμμάτων για τον 
προσδιορισμό των πλέον κατάλληλων 
παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αποδίδουν 
ιδιαίτερη έμφαση στα κυρίαρχα εδαφικά, 
διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα 
σύνδεσης της υπό εξέταση περιφέρειας, 
τα πρότυπα απασχόλησης και η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, 
οι συνδέσεις μεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών, ο βαθμός της τοπικής 
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αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφόρων 
τομέων, η πολιτιστική κληρονομιά, η 
γήρανση και οι δημογραφικές μεταβολές 
κ.λπ.
1.6.4 Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
προβαίνουν σε ανάλυση των μειζόνων 
κοινωνιακών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν. Κατά την ανταπόκρισή 
τους στις εν λόγω προκλήσεις, οφείλουν 
επίσης να εξετάζουν το ζήτημα σχετικά 
με τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων 
πτυχών της ευεξίας των πολιτών τους 
που επιθυμούν να επηρεάσουν και να 
ενισχύσουν μέσω της πολιτικής, καθώς 
και τον τρόπο σχεδιασμού και 
υλοποίησης της πολιτικής αυτής υπό τις 
συγκεκριμένες συνθήκες του οικείου 
κράτους μέλους ή της οικείας 
περιφέρειας.
1.6.5 Για την προώθηση των ορθών 
πρακτικών που είναι κατάλληλα 
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες 
περιφερειακές ανάγκες, τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες οφείλουν επιπλέον να 
αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση για τη χάραξη και την 
υλοποίηση της πολιτικής, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πτυχές του οικείου πλαισίου 
προϋποθέσεων, αποδίδοντας ωστόσο 
έμφαση στα ακόλουθα κεντρικά στοιχεία:
α) αξιολόγηση του δυναμικού και της 
ικανότητας ανάπτυξης της περιφέρειας 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»·
β) εκτίμηση των αναπτυξιακών 
προκλήσεων που εγείρονται στην 
περιφέρεια και της ικανότητας της 
τελευταίας να ανταποκριθεί σε αυτές·
γ) εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και του ενδεδειγμένου πλαισίου 
για τη χάραξη και υλοποίηση της 
πολιτικής, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
δ) σχεδιασμός των απαραίτητων 
ρυθμίσεων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
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για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
υλοποίησης της πολιτικής·
ε) επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση.
2. Συνέργειες και συντονισμός των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
με μέσα άλλων πολιτικών της ΕΕ
2.1 Εισαγωγή
2.1.1 Για την επίτευξη βέλτιστων 
επιτόπιων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο 
της διατηρήσιμης οικονομικής 
μεγέθυνσης και ανάπτυξης, είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί ο 
συντονισμός όλων των πολιτικών της 
Ένωσης και των συναφών μέσων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, καθώς και στην καλύτερη 
εξισορρόπηση της εδαφικής ανάπτυξης 
στην ΕΕ. Το στοιχείο αυτό πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται επίσης στον καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ του προϋπολογισμού 
της Ένωσης και των εθνικών και 
υποεθνικών προϋπολογισμών των κρατών 
μελών κατά τη χρηματοδότηση κοινών 
πολιτικών προτεραιοτήτων, καθώς και 
στη βελτιωμένη κάθετη συνεργασία 
μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών και 
περιφερειακών φορέων.
2.1.2 Οι συνέργειες και ο συντονισμός δεν 
συνεπάγονται ενιαίες λύσεις καθολικού 
χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
απαραίτητο να διενεργηθεί διεξοδικότερη 
ανάλυση του αντικτύπου των πολιτικών 
της Ένωσης στις περιφέρειες και στη 
συνοχή, με στόχο την ενίσχυση 
αποτελεσματικών συνεργειών, καθώς και 
τον προσδιορισμό και την προώθηση των 
πλέον κατάλληλων μέσω σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη στήριξη των τοπικών και 
περιφερειακών επενδύσεων.
2.1.3 Κατά τα στάδια προγραμματισμού 
και εφαρμογής, τα κράτη μέλη οφείλουν 
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να εξασφαλίζουν συνέπεια μεταξύ των 
παρεμβάσεων που υποστηρίζονται από τα 
ταμεία που καλύπτονται από τον ΚΚΔ και 
των στόχων άλλων πολιτικών της ΕΕ. 
Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να 
επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους:
α) Προσδιορισμός και αξιοποίηση της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
διαφόρων μέσων της Ένωσης σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, τόσο κατά το 
στάδιο σχεδιασμού όσο και κατά το 
στάδιο υλοποίησης.
β) Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
δομών και, εφόσον κρίνεται αναγκαία, 
θέσπιση νέων δομών για την 
εξυπηρέτηση του στρατηγικού 
προσδιορισμού των προτεραιοτήτων των 
διαφόρων μέσων και δομών στο πλαίσιο 
του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, 
αποφυγή επικάλυψης των προσπαθειών 
και εντοπισμός τομέων που χρειάζονται 
πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη.
γ) Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
για τον συνδυασμό της στήριξης που 
παρέχεται από διάφορα μέσα, με στόχο 
την υποστήριξη επιμέρους πράξεων και 
τη στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους 
εφαρμογής άλλων εθνικών μέσων για την 
παροχή συνεκτικών και 
εξορθολογισμένων χρηματοδοτικών 
ευκαιριών στους δικαιούχους.
2.2 Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
2.2.1 Είναι καίριας σημασίας η ενίσχυση 
των συνεργειών και της 
συμπληρωματικότητας μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», με σαφή ταυτόχρονα 
διάκριση μεταξύ των αντίστοιχων τομέων 
παρέμβασης.
2.2.2 Ειδικότερα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες οφείλουν να αναπτύξουν μια 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) για 
«έξυπνη εξειδίκευση», σε εναρμόνιση με 
τα οικεία εθνικά προγράμματα 
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μεταρρυθμίσεων. Οι εν λόγω στρατηγικές 
πρέπει να αναπτυχθούν μέσω της στενής 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ή 
περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και 
των αρχών στις οποίες απευθύνεται 
άμεσα το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», 
εξασφαλίζοντας ωστόσο και τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, 
όπως τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εν γένει, τις 
τοπικές βιομηχανίες και τους 
κοινωνικούς εταίρους. Οι εν λόγω 
στρατηγικές καινοτομίας επιβάλλεται να 
λαμβάνουν εξίσου υπόψη δράσεις 
αρχικών και τελικών σταδίων σε σχέση 
με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
2.2.3 Οι δράσεις των αρχικών σταδίων 
για την προετοιμασία περιφερειακών 
παραγόντων Ε&Κ να συμμετάσχουν σε 
έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» («κλίμακες αριστείας») θα 
αναπτυχθούν με τη δημιουργία 
ικανοτήτων. Επιβάλλεται η ενίσχυση της 
επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών σημείων επαφής του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
διαχειριστικών αρχών των ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ, ιδίως όσον 
αφορά τυχόν έργα που βρίσκονται στον 
κατάλογο τελικής επιλογής του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και δεν 
έχουν λάβει χρηματοδότηση λόγω 
έλλειψης πόρων.
2.2.4 Οι δράσεις των τελικών σταδίων 
πρέπει να παρέχουν τα μέσα αξιοποίησης 
και διάδοσης στην αγορά των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας και ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν: πρότυπες πειραματικές 
εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
επίδειξης, απόδειξη της ορθότητας της 
εκάστοτε δράσης και πρώιμη 
χρηματοδότηση, «εκκολαπτήρια», 
εφαρμοσμένη έρευνα, μεταφορά ειδικών 
ανά τομέα και τεχνολογία ικανοτήτων και 
στήριξη για τη δημιουργία 
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συσπειρώσεων.
2.2.5 Η παροχή κοινής στήριξης στις 
εθνικές και περιφερειακές αρχές είναι 
επιβεβλημένη για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των ανωτέρω στρατηγικών 
καινοτομίας, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν: στήριξη για τον 
εντοπισμό ευκαιριών κοινής 
χρηματοδότησης υποδομών Ε&Κ 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προώθηση 
της διεθνούς συνεργασίας, μεθοδολογική 
υποστήριξη μέσω αξιολογήσεων από 
ομοτίμους, ανταλλαγής ορθών πρακτικών 
και κατάρτισης σε όλες τις περιφέρειες.
2.2.6 Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν 
τα πρόσθετα μέτρα που παρατίθενται 
κάτωθι και τα οποία αποσκοπούν στην 
αποδέσμευση του οικείου δυναμικού 
αριστείας και καινοτομίας κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να συμπληρώνει και να 
δημιουργεί συνέργειες με το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020»:
α) σύνδεση μεταξύ νεοεμφανιζόμενων 
κέντρων αριστείας και καινοτόμων 
περιφερειών σε λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη μέλη με πρωτοπόρους ομολόγους 
του σε άλλες περιοχές της Ευρώπης·
β) ανάπτυξη δεσμών με καινοτόμες 
συσπειρώσεις και αναγνώριση της 
αριστείας σε λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες·
γ) θέσπιση «εδρών ΕΣΕ» για την
προσέλκυση επιφανών πανεπιστημιακών· 
και
δ) στήριξη της πρόσβασης ερευνητών και 
καινοτόμων σε διεθνή δίκτυα.
2.3 Πρόγραμμα LIFE
2.3.1 Οι συνέργειες με τα μέσα πολιτικής 
της Ένωσης (τόσο χρηματοδοτικά όσο 
και μη χρηματοδοτικά μέσα) που 
εξυπηρετούν τους σκοπούς του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
αποδοτική χρήση των πόρων πρέπει να 
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αξιοποιούνται όπου αυτό είναι εφικτό.
2.3.2 Δεδομένου ότι τα προγράμματα θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για 
διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω 
μεγαλύτερης θεματικής εστίασης και της 
ενισχυμένης εφαρμογής της αρχής της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης, οι συνέργειες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.1 
είναι συνυφασμένες με το ρυθμιστικό 
πλαίσιο των ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ.
2.3.3 Απαιτείται η επιδίωξη συνεργειών 
με το πρόγραμμα LIFE, ιδίως με 
ολοκληρωμένα έργα όσον αφορά τη φύση 
(όπως οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων και 
η βιοποικιλότητα), τα ύδατα, τα 
απόβλητα, τον ατμοσφαιρικό αέρα, τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
Ο συντονισμός με το πρόγραμμα LIFE 
πρέπει να διασφαλιστεί με τη στήριξη 
έργων συμπληρωματικού χαρακτήρα, 
καθώς και με την προώθηση της χρήσης 
λύσεων, μεθόδων και προσεγγίσεων που 
έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE.
2.3.4 Επιβάλλεται η χρήση εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
αξιολογήσεων των επιπτώσεων στην 
αειφορία (ΑΕΑ), στρατηγικών 
περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και 
άλλων συναφών μέσων, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και οι συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής στον χωροταξικό 
σχεδιασμό (συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών) και 
στις περιφερειακές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων.
2.3.5 Τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να 
προάγουν τις πράσινες υποδομές, την 
οικοκαινοτομία και την υιοθέτηση 
καινοτόμων τεχνολογιών για τη 
δημιουργία πιο «πράσινης» οικονομίας.
2.3.6 Η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή 
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υλοποίηση των εν λόγω δράσεων και 
πρέπει να ενισχύει τις δυνατότητες και να 
αναπτύσσει δεξιότητες για τις αρχές και 
τους εταίρους τόσο σε τοπικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο.
2.3.7 Δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές 
προκλήσεις δε γνωρίζουν διοικητικά 
σύνορα, η διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική 
συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών, 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών στο πλαίσιο της προστασίας της 
βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων 
σε όλες τις περιφέρειες είναι υψίστης 
σημασίας. Η καλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων εδαφικής συνεργασίας και 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, εμπειριών 
και ορθών πρακτικών αναμένεται να 
συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην 
επίτευξη των στόχων που συνδέονται με 
το περιβάλλον και το κλίμα.
2.3.8 Επιπροσθέτως, η χρηματοδότηση 
από τα ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ πρέπει να συντονίζεται με την 
ενίσχυση που παρέχεται από το 
πρόγραμμα NER300, το οποίο 
χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον 
εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος 
εμπορίας εκπομπών2.
2 ΕΕ L 290 της 6.11.2010, σ. 39-48 2010/670/ΕΕ: 
Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 
2010, για καθορισμό κριτηρίων και μέτρων 
χρηματοδότησης έργων επίδειξης σε εμπορική 
κλίμακα, τα οποία αποσκοπούν στην 
περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και 
αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 
καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων 
τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
εντός της Κοινότητας που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2010/670/EU) 
ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32-46.

2.4 Πρόγραμμα «ERASMUS για όλους»
2.4.1 Απαιτείται η ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ των ταμείων που καλύπτονται 
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από τον ΚΚΔ και του προγράμματος 
«ERASMUS για όλους», με στόχο τη 
μεγιστοποίηση του αντικτύπου των 
επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι 
επενδύσεις αυτές θα αποφέρουν 
σημαντικότατα οφέλη τόσο για τους 
επιμέρους πολίτες όσο και για την 
κοινωνία συνολικά, μέσω της συμβολής 
τους στην ανάπτυξη και την ευημερία. Το 
πρόγραμμα «ERASMUS για όλους» 
παρέχει στήριξη μόνο σε διακρατικά 
έργα, ενώ η πολιτική συνοχής 
ενσωματώνει μεγαλύτερη περιφερειακή 
διάσταση. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες ενθαρρύνονται να 
υποβάλλουν σε δοκιμή τα εργαλεία και τις 
μεθόδους που απορρέουν από τη 
διακρατική συνεργασία μέσω του 
προγράμματος «ERASMUS για όλους» 
και κατόπιν να προβαίνουν στην 
εφαρμογή τους στην οικεία επικράτεια 
μέσω των ταμείων που καλύπτονται από 
τον ΚΚΔ.
2.4.2 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
έχουν καθήκον να διασφαλίζουν τον 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«ERASMUS για όλους», μέσω σαφούς 
διάκρισης των τύπων των επενδύσεων 
και των ομάδων στόχων που λαμβάνουν 
στήριξη. Το πρόγραμμα «ERASMUS για 
όλους» θα εστιάσει τη στήριξή του στη 
διακρατική μαθησιακή κινητικότητα 
σπουδαστών, νέων και εκπαιδευτικού 
προσωπικού, σε στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις μεταξύ οργανισμών και 
ιδρυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
σε δράσεις στήριξης της ανάπτυξης και 
εφαρμογής πολιτικών. Οι κύριοι στόχοι 
επενδυτικής προτεραιότητας για την 
πολιτική συνοχής είναι οι εξής: 
εκπαίδευση, κατάρτιση στο πλαίσιο της 
αγοράς εργασίας και κινητικότητα των 
ενήλικων διδασκομένων.
2.4.3 Επιπλέον, η επίτευξη βελτιωμένων 
αποτελεσμάτων θα διασφαλιστεί με την 
προώθηση της συμπληρωματικότητας 
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της χρηματοδότησης για την 
κινητικότητα και της χρηματοδότησης 
δραστηριοτήτων που έχουν εντοπιστεί 
στο πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών και 
καινοτόμων σχεδίων σε επίπεδο ΕΕ 
δυνάμει του προγράμματος «ERASMUS 
για όλους». Στην επίτευξη του εν λόγω 
συντονισμού μπορούν να συμβάλουν οι 
εθνικοί φορείς που έχουν συσταθεί στο 
πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος.
2.5 ΔΣΕ + ΔΕΔ, δίκτυα ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών
2.5.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και η 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΔΣΕ) πρέπει να σχεδιαστούν σε στενή 
συνεργασία, με στόχο να διασφαλίζεται η 
παροχή βέλτιστων συνδέσεων μεταξύ των 
διαφόρων μορφών υποδομών (στους 
τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών) σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά 
και σε ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει να 
εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός 
κινητοποίησης πόρων για έργα με 
ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση της 
εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα δίκτυα 
μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακής 
τεχνολογίας.
2.5.2 Ακριβώς όπως απαιτείται ο 
συνεκτικός σχεδιασμός των εθνικών 
υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων 
στην Ένωση και αναπτύσσοντας δεσμούς 
μεταξύ των περιφερειών στο εσωτερικό 
των κρατών μελών, ομοίως επιβάλλεται 
και η κατάρτιση σχεδίων με βάση την 
πραγματική και την προβλεπόμενη 
ζήτηση, καθώς και τον εντοπισμό των 
ελλειπουσών συνδέσεων και των σημείων 
συμφόρησης. Οι επενδύσεις στη 
δυνατότητα διασύνδεσης των 
περιφερειών με το συνολικό και κεντρικό 
δίκτυο υποδομές του διευρωπαϊκού 
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δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αστικές και 
αγροτικές περιοχές επωφελούνται από τις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται από τα 
μεγάλα δίκτυα.
2.5.3 Η ιεράρχηση των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων που δεν έχουν αντίκτυπο 
μόνο σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος 
πρέπει να συντονίζεται με τον σχεδιασμό 
του ΔΕΔ-Μ, ούτως ώστε οι επενδύσεις 
από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής σε 
υποδομές μεταφορών να είναι πλήρως 
συμβατές με τις κατευθυντήριες γραμμές 
των ΔΕΔ-Μ, οι οποίες προσδιορίζουν τις 
προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα 
των μεταφορών και περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, τη 
μελλοντική ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
δικτύου ΔΕΔ-Μ και την έννοια του άξονα 
πολλαπλών μεταφορικών μέσων.
2.5.4 Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για 
τις μεταφορές3 προσδιορίζει το όραμα για 
ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα μεταφορών, 
τονίζοντας ότι στον τομέα των 
μεταφορών απαιτείται σημαντική μείωση 
των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου.
Για τα ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ, τούτο σημαίνει εστίαση σε βιώσιμες 
μορφές μεταφορών και επένδυση σε 
τομείς με τη μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Μετά 
τον προσδιορισμό τους, οι συγκεκριμένες 
επενδύσεις πρέπει να ιεραρχούνται κατά 
προτεραιότητα ανάλογα με τη συμβολή 
τους στην κινητικότητα, τη βιωσιμότητα, 
τον περιορισμό εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την υλοποίηση του 
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών.
3 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» 
COM (2011) 144 τελικό.

2.5.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
οφείλουν να εστιάζουν τις επενδύσεις 



PE491.058v01-00 56/92 AM\903907EL.doc

EL

στην κατασκευή νέων υποδομών και στην 
ενίσχυση της ικανότητας των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικής αναβάθμισης.
2.5.6 Όσον αφορά τις θαλάσσιες 
μεταφορές, οι λιμένες πρέπει να 
αναπτύσσονται ως αποτελεσματικά 
σημεία εισόδου και εξόδου μέσω της 
πλήρους ενσωμάτωσης στις χερσαίες 
υποδομές. Προτεραιότητα πρέπει να 
δοθεί σε έργα που αφορούν την πρόσβαση 
σε λιμένες και τις συνδέσεις με την 
ενδοχώρα. Η ανάπτυξη εσωτερικών οδών 
ναυσιπλοΐας επιβάλλεται να ενισχύσει τη 
συμβολή των έργων αυτών σε βιώσιμα 
ευρωπαϊκά δίκτυα εμπορευματικών 
μεταφορών.
2.5.7 Ειδικότερα, πρέπει να επιδιωχθεί η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
επενδύσεων στις υποδομές από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο 
επιμερισμένης διαχείρισης, καθώς και 
από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΔΣΕ), η οποία συνιστά ταμείο 
που τελεί υπό άμεση διαχείριση με 
επιλογή ανταγωνιστικών έργων. Η ΔΣΕ 
θα χρηματοδοτεί έργα στο κεντρικό 
δίκτυο (στα σημαντικότερα από 
στρατηγικής πλευράς τμήματα του 
συνολικού δικτύου) τα οποία 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και φαίνεται να είναι 
τα πιο σύνθετα στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ 
σε επίπεδο υλοποίησης: ελλείπουσες 
διασυνοριακές συνδέσεις, βασικά σημεία 
συμφόρησης και συνδυασμένες 
μεταφορές. Το Ταμείο Συνοχής θα 
εστιάζεται σε έργα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ με στόχο 
την άρση των σημείων συμφόρησης σε 
δίκτυα μεταφορών, ενισχύοντας 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, όσον αφορά τόσο το 
κεντρικό όσο και το συνολικό δίκτυο.
2.5.8 Το Ταμείο Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα υλοποιήσουν 
επίσης τις τοπικές και περιφερειακές 
υποδομές και τις συνδέσεις τους στο 
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πλαίσιο των δικτύων προτεραιότητας της 
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών.
2.5.9 Η ΔΣΕ είναι συμπληρωματική προς 
το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά 
ταμεία, δεδομένου ότι συμβάλλει στην 
εκπλήρωση των περιφερειακών και 
τοπικών αναπτυξιακών στόχων σε 
επίπεδο υποδομών, προκειμένου να 
συνεισφέρουν μέγιστη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία για μια λειτουργική, 
ολοκληρωμένη ενιαία αγορά, καθώς και 
για την κοινωνική, οικονομική και 
εδαφική συνοχή.
2.6 ΜΠΒ, ENPI, ΕΤΑ
2.6.1 Προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματική υλοποίηση των 
πολλαπλών στόχων πολιτικής της 
Ένωσης, απαιτείται η επιδίωξη 
ενισχυμένων συνεργείων μεταξύ των 
εξωτερικών μέσων και της πολιτικής 
συνοχής. Ειδικότερα, οι συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα πρέπει να 
βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ), στον μηχανισμό 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και στον 
ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης (ENPI).
2.6.2 Η μέριμνα για περαιτέρω εδαφική 
ολοκλήρωση προϋποθέτει την αξιοποίηση 
συνεργειών μεταξύ των δραστηριοτήτων 
εδαφικής συνεργασίας στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών 
μηχανισμών γειτονίας. Οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία συμπληρωματικότητας 
μεταξύ των συγκεκριμένων μέσων είναι 
ισχυρότερες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
διασυνοριακής συνεργασίας. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι οι 
υφιστάμενες δραστηριότητες συνδέονται 
με τους νεοσυσταθέντες ευρωπαϊκούς 
ομίλους εδαφικής συνεργασίας, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον 
συντονισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών.
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3. Μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ
3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι 
χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις μέσω 
των ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ δημιουργούν συνέργειες και ότι ο 
εξορθολογισμός οδηγεί σε επιτόπια 
μείωση του διοικητικού κόστους και 
φόρτου.
3.2 Τα αρμόδια υπουργεία και οι 
αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την 
εφαρμογή των ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ οφείλουν να συνεργάζονται 
στενά μεταξύ τους κατά την 
προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, έχουν 
καθήκον:
α) να εντοπίζουν τους τομείς παρέμβασης 
στους οποίους τα ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν 
από κοινού κατά τρόπο συμπληρωματικό 
για την επίτευξη των θεματικών στόχων 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό·
β) να προωθούν τη συμμετοχή, μέσω των 
αρμόδιων διαχειριστικών αρχών για 
κάποιο από τα ταμεία που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ, άλλων διαχειριστικών 
αρχών και σχετικών υπουργείων στην 
ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης για να 
αποφεύγονται επικαλύψεις·
γ) να συγκροτούν μεικτές επιτροπές 
παρακολούθησης για τα προγράμματα 
εφαρμογής των ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ και να αναπτύσσουν άλλους 
κοινούς μηχανισμούς διαχείρισης και 
ελέγχου ούτως ώστε να διευκολύνεται ο 
συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
για την εφαρμογή των ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ·
δ) να κάνουν χρήση των λύσεων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
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απευθύνονται σε αιτούντες και 
δικαιούχους, καθώς και των «υπηρεσιών 
μίας στάσης» για την παροχή συμβουλών 
σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες 
στήριξης από όλα τα ταμεία που 
καλύπτονται από τοη ΚΚΔ.
4. Προτεραιότητες εδαφικής 
(διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής) συνεργασίας
4.1 Μείζονες δυνατότητες περιφερειακής 
ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και συνοχής παρουσιάζει η 
συνεργασία που υπερβαίνει τα διοικητικά 
σύνορα και επιχειρεί να υπερπηδήσει και 
τα γεωγραφικά σύνορα. Η συνεργασία 
που βασίζεται στην κοινή ανάγκη μιας 
κοινής περιοχής αποτελεί συχνά την 
αποτελεσματικότερη μορφή συνεργασίας.
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία απορρέει 
από την κατανόηση του γεγονότος ότι 
πολλές προκλήσεις δεν σταματούν στα 
διοικητικά σύνορα. Η αποτελεσματική 
ανταπόκριση στις εν λόγω προκλήσεις 
απαιτεί κοινή, συνεργατική δράση και 
ανταλλαγή γνώσεων στο ενδεδειγμένο 
εδαφικό επίπεδο.
4.3 Επιπλέον, οι δυνατότητες που είναι 
συνυφασμένες με τις παραμεθόριες 
περιφέρειες μπορούν να αξιοποιηθούν 
μέσω μέτρων στήριξης με τοπικό 
προσανατολισμό.
4.4 Οι δύο υφιστάμενες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές έχουν 
προλειάνει το έδαφος για την οργάνωση 
των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο 
κοινών δράσεων στο κατάλληλο εδαφικό 
επίπεδο. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές 
έχουν ενισχύσει την εμπέδωση της 
ανάγκης συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που δεν 
μπορούν να λυθούν μόνο από ένα κράτος 
μέλος, όπως, για παράδειγμα, το 
πρόβλημα του καθαρισμού της Βαλτικής 
Θάλασσας ή του Δούναβη. Η στήριξη 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
και άλλων μορφών εδαφικής συνεργασίας 
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είναι δυνατή τόσο από το ΕΤΠΑ όσο και 
από το ΕΚΤ και οι ειδικές προϋποθέσεις 
για τη στήριξη των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να περιγράφονται 
στα προγράμματα.
4.5 Η άρση των φραγμών θα πρέπει να 
εντάσσεται στον προγραμματισμό των 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ –
οι στόχοι των υφιστάμενων 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
πρέπει να αποτυπώνονται στην ανάλυση 
των αναγκών και στον καθορισμό των 
στόχων στο πλαίσιο των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων από το 
στάδιο σχεδιασμού και μετά. Οι 
στρατηγικές αυτές δεν θα εξυπηρετήσουν 
τον σκοπό τους εάν οι στόχοι των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών δεν 
αποτελέσουν μέρος του στρατηγικού 
σχεδιασμού των προγραμμάτων 
πολιτικής συνοχής στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη και τις αντίστοιχες 
περιφέρειες.
4.6 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι 
τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Με τον τρόπο αυτόν, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν 
να προάγουν τη συνεργασία, αλλά και να 
προβαίνουν στη δοκιμή, πειραματική 
ανάπτυξη και θέσπιση νέων λύσεων, 
διασφαλίζοντας ότι η συνεργασία 
οργανώνεται για τη στήριξη των στόχων 
ευρύτερης πολιτικής. Εφόσον παραστεί 
ανάγκη, η εδαφική συνεργασία πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε 
μεθοριακό επίπεδο, με στόχο τη 
συνεργασία τους για την επίλυση κοινών 
προβλημάτων.
4.7 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να εκλαμβάνουν πρωτίστως τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας ως 
χρήσιμα εργαλεία για την άρση των 
φραγμών στη συνεργασία, στοιχείο το 
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οποίο θα μπορούσε, με τη σειρά του, να 
στηρίζει στόχους εθνικής και 
περιφερειακής πολιτικής με αντίκτυπο 
πέραν της περιοχής του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – περίπτωση 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαφανή, με αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους στόχους και 
προσδιορισμένη πηγή πληροφοριών η 
οποία είναι δημόσια διαθέσιμη·

– διαφανή, εύληπτη, με αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους στόχους και 
προσδιορισμένη πηγή πληροφοριών η 
οποία είναι δημόσια διαθέσιμη·

Or. en

Τροπολογία 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι –στοιχείο 4 – σημείο 4.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2



PE491.058v01-00 62/92 AM\903907EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη 
θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ.

– Λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη 
θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 9.3 παράγραφος B, 
το άρθρο 11 και το άρθρο 18 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 4 – σημείο 4.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Τα εθνικά σχέδια δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση τα οποία ερμηνεύουν 
τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας σε 
συγκεκριμένα και συνεπή μέτρα έχουν 
υποβληθεί σύμφωνα με την οδηγία 
2006/32/ΕΚ, ή ισοδύναμα έγγραφα 
αναφοράς κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης όταν 
θα καταργήσει την οδηγία 2006/32/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 4 – σημείο 4.1 – στήλη 2 –
εδάφιο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφόσον 
εγκριθεί, της οδηγίας περί ενεργειακής 
απόδοσης (COM(2011)370 τελικό).

Or. en

Τροπολογία 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 4 – σημείο 4.1 – στήλη 2 –
εδάφιο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Οκτωβρίου 2009 δημιουργώντας 
ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση των 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
(αναδιατύπωση).

Or. en

Τροπολογία 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 4 – σημείο 4.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ένα κράτος μέλος έχει θεσπίσει 
συστήματα στήριξης για τους τρεις 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
έως το 2020: ηλεκτρική ενέργεια, 
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θερμότητα και μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 6 – στήλη 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδρευσης ανά τομέα, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

– Ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει μέτρα 
για την εξασφάλιση της συνεισφοράς των 
διαφόρων χρήσεων του νερού στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδρευσης ανά τομέα, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. es

Τροπολογία 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 4 – σημείο 4.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι μηχανισμοί επιτήρησης της αγοράς 
εφαρμόζονται σε συμμόρφωση με το 
άρθρο 3 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 6 – σημείο 6.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδρευσης ανά τομέα, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
2000/60/EC.

– Ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη 
συνεισφορά των διαφόρων χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδρευσης ανά τομέα, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
εξασφαλίζοντας την ίση και καθολική 
πρόσβαση σε αυτό το κοινό αγαθό.

Or. en

Τροπολογία 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
 Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 6 – σημείο 6.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2α Βιοποικιλότητα

Το κράτος μέλος υπέβαλε και ενέκρινε 
μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα 
πολυετές σχέδιο για την ιεράρχηση και 
την κατάρτιση προϋπολογισμού 
επενδύσεων για τις τοποθεσίες του 
δικτύου Natura 2000 (πλαίσιο δράσης 
προτεραιότητας) σε συμμόρφωση με το 
άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας.

Or. en

Τροπολογία 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 6 – σημείο 6.2 α (νέο) –
στήλη 3 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το κράτος μέλος ενέκρινε ένα πολυετές 
σχέδιο για την ιεράρχηση και την 
κατάρτιση προϋπολογισμού επενδύσεων 
σε συμμόρφωση με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (εθνικό 
πλαίσιο δράσης προτεραιότητας για τη 
χρηματοδότηση του Natura 2000), το 
οποίο συμπεριλαμβάνει: 1. Μια λίστα με 
μέτρα προτεραιότητας για τις τοποθεσίες 
του δικτύου Natura 2000 και με τις 
αντίστοιχες ανάγκες συγχρηματοδότησης 
από την ΕΕ· 2. μια ανάλυση της 
συγχρηματοδότησης που ζητείται από 
διάφορους πόρους της ΕΕ για την 
υλοποίηση αυτών των μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 6 – σημείο 6.2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6.2β. Τομέας πολιτιστικής κληρονομιάς: 
Σχεδιασμός έργων για τη διασφάλιση, την 
κληροδότηση, την προαγωγή και την 
ανάπτυξη της ενσώματης και της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Or. en
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Τροπολογία 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 6 – σημείο 6.2 α (νέο) –
στήλη 3 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Διατίθενται αποτελεσματικά μέσα σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
ειδικότερα σε περιοχές με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά·

Or. en

Τροπολογία 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 6 – σημείο 6.2 β (νέο) –
στήλη 3 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Σχεδιάζονται μέτρα για την αξιοποίηση 
της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας και όλων των όψεων της 
ζωντανής κληρονομιάς της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 7 – σημείο 7.1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7.1. Οδικό δίκτυο: Η ύπαρξη ενός 
περιεκτικού εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει την κατάλληλη 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ), στο συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις επενδύσεις στο 
βασικό ΔΕΔ-Μ) και σε δευτερογενείς 
συνδέσεις (που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο).

7.1. Οδικό δίκτυο: Η ύπαρξη ενός 
περιεκτικού εθνικού σχεδίου για τις 
μεταφορές που περιέχει την κατάλληλη 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις στο βασικό διευρωπαϊκό δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ), στο συνολικό δίκτυο 
(επενδύσεις εκτός από τις επενδύσεις στο 
βασικό ΔΕΔ-Μ) και σε δευτερογενείς 
συνδέσεις (που περιλαμβάνουν τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο). Μεταφορά και εφαρμογή 
της οδηγίας 2011/76/ΕΕ περί επιβολής 
τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που 
χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 7 – σημείο 7.1 – στήλη 3 –
υποπερίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ισχύοντα συστήματα επιβολής τελών 
στους χρήστες των εθνικών οδών, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2011/76/ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης 
του κόστους για υποδομές, της 
ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τα οποία εφαρμόζονται σε 
όλους τους αυτοκινητοδρόμους από την 
έναρξη της λειτουργίας τους.

Or. en
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Τροπολογία 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 7 – σημείο 7.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για το 
σχέδιο μεταφορών·

3. στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για το 
σχέδιο μεταφορών, η οποία 
συμπεριλαμβάνει μια εκτίμηση του 
συνολικού αντίκτυπου των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από την εφαρμογή 
του σχεδίου 2030 και 2050, 
συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον είναι 
κατάλληλη, μια εκτίμηση του 
διασυνοριακού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 7 – σημείο 7.2 α νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

72a. Θαλάσσιες μεταφορές

Ενσωμάτωση των θαλάσσιων αρτηριών 
(λεωφόροι της θάλασσας και 
ενδομεταφορές) στο συνολικό σχέδιο 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
διαπεριφερειακό επίπεδο, καθώς και σε 
εθνικό και διεθνικό επίπεδο, ιδίως όσον 
αφορά τα εμπορεύματα

Or. fr
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Τροπολογία 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 7 – σημείο 7.2 α νέο – στήλη 3 
– περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει 
κεφάλαιο για την ανάπτυξη των 
θαλάσσιων μεταφορών το οποίο περιέχει:

Or. fr

Τροπολογία 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 7 – σημείο 7.2 α νέο – στήλη 3 
– περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μια σειρά εφικτών και ώριμων έργων 
(που περιλαμβάνει δημοσιονομικό 
πλαίσιο)·

Or. fr

Τροπολογία 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 7 – σημείο 7.2 α νέο – στήλη 3 
– περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση 
σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για το 
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σχέδιο μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 7 – σημείο 7.2 α νέο – στήλη 3 
– περίπτωση 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας των 
ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων 
για να παράγουν τη σειρά έργων.

Or. fr

Τροπολογία 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 
δημιουργήσει δίκτυα με εργοδότες και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

– Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 
δημιουργήσει δίκτυα με εργοδότες και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, που τέμνουν 
επίσης τους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8.2. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα 
και δημιουργία επιχειρήσεων: Η ύπαρξη 
μιας συνολικής στρατηγικής για χωρίς 
αποκλεισμούς υποστήριξη της εκκίνησης 
σύμφωνα με την Small Business Act και 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την απασχόληση και τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης όσον αφορά τη διευκόλυνση των 
συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης.

8.2. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα 
και δημιουργία επιχειρήσεων και 
μεταβίβαση επιχείρησης: Η ύπαρξη μιας 
συνολικής στρατηγικής για χωρίς 
αποκλεισμούς υποστήριξη της εκκίνησης 
σύμφωνα με την Small Business Act και 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την απασχόληση και τους γενικούς 
προσανατολισμούς των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Ένωσης όσον αφορά τη διευκόλυνση των 
συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Δραστηριότητες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης στο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Παροχή συμβουλών που σχετίζονται με 
τα φύλα και προετοιμασία έναρξης νέων 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Μέτρα που αποσκοπούν στην 
προετοιμασία και την παρακολούθηση 
μεταβίβασης επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 8 – σημείο 8.4 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ένα κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για 
την προώθηση της ενεργού γήρανσης και 
τον περιορισμό των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων.

– ένα κράτος μέλος έχει λάβει μέτρα για 
την προώθηση της ενεργού γήρανσης.

Or. en
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Τροπολογία 1836
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– είναι συνολική (π.χ. καλύπτει όλους τους 
τομείς της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένου της προσχολικής 
εκπαίδευσης) και προβλέπει επαρκώς 
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και 
αντιστάθμισης·

– είναι συνολική (π.χ. καλύπτει όλους τους 
τομείς της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένου της προσχολικής 
εκπαίδευσης) στοχεύει αποτελεσματικά 
στις ευάλωτες ομάδες οι οποίες 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την 
ΠΕΣ, όπως είναι οι Ρομά και προβλέπει 
επαρκώς μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και 
αντιστάθμισης·

Or. en

Τροπολογία 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.1 – στήλη 3 –
περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά και 
συντονίζει όλους τους τομείς πολιτικής και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ΠΕΣ.

– έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά και 
συντονίζει όλους τους τομείς πολιτικής και 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένου του πολιτιστικού, 
καλλιτεχνικού και αθλητικού τομέα, που 
είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ΠΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων·

– αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τις πιο ευάλωτες 
ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 1839
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων·

– αυξάνουν τα ποσοστά φοίτησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των 
ομάδων χαμηλών εισοδημάτων και άλλων 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, δίνοντας
ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευάλωτες 
ομάδες, όπως είναι οι Ρομά.

Or. en

Τροπολογία 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.2 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέτρα για την αύξηση της 
απασχολησιμότητας και της 
επιχειρηματικότητας τα οποία:

– μέτρα με τη διάσταση του φύλου για την 
αύξηση της απασχολησιμότητας και της 
επιχειρηματικότητας τα οποία:

Or. en

Τροπολογία 1841
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέτρα για την αποτελεσματική ανάπτυξη 
δεξιοτήτων από τους νέους στην 
επαγγελματική κατάρτιση, τους ενήλικες, 
τις γυναίκες που επανέρχονται στην αγορά 
εργασίας, τους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης και τους μεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζομένους, καθώς και από 
άλλες μειονεκτούσες ομάδες·

– μέτρα για την αποτελεσματική ανάπτυξη 
δεξιοτήτων από τους νέους στην 
επαγγελματική κατάρτιση, τους ενήλικες, 
τις γυναίκες που επανέρχονται στην αγορά 
εργασίας, τους εργαζομένους με χαμηλό 
επίπεδο ειδίκευσης και τους μεγαλύτερης 
ηλικίας εργαζομένους, 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως 
είναι οι Ρομά, καθώς και από άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 1842
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέτρα για τη βελτίωση της συνάφειας της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για την προσαρμογή τους 
στις ανάγκες συγκεκριμένων 

– μέτρα για τη βελτίωση της συνάφειας της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για την προσαρμογή τους 
στις ανάγκες συγκεκριμένων 
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στοχευόμενων ομάδων. στοχευόμενων ομάδων με ειδικές ανάγκες, 
όπως είναι οι μόνιμοι άνεργοι και οι 
περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 – στήλη 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέτρα για τη βελτίωση της συνάφειας της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για την προσαρμογή τους 
στις ανάγκες συγκεκριμένων 
στοχευόμενων ομάδων.

– μέτρα για τη βελτίωση της συνάφειας της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και για την προσαρμογή τους 
στις ανάγκες συγκεκριμένων 
στοχευόμενων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης 
τοπικών, επίσημων και ανεπίσημων 
γλωσσών.

Or. en

Τροπολογία 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9.3α Επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση - Η ύπαρξη εθνικών ή 
περιφερειακών στρατηγικών για μια 
σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση.

Or. en
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Τροπολογία 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 α (νέο) –
στήλη 3 – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αναγνώριση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μέσου 
για την αειφόρο ανάπτυξη και την χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 α (νέο) –
στήλη 3 – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–  Μέτρα βελτίωσης της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας της αρχικής 
και συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 9 – σημείο 9.3 α (νέο) –
στήλη 3 – περίπτωση 3 (νέα)



AM\903907EL.doc 79/92 PE491.058v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Μέτρα για την προώθηση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Or. en

Τροπολογία 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 
– περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– είναι σύμφωνο με τον εθνικό στόχο για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως ορίζεται 
στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων), ο 
οποίος περιλαμβάνει την διεύρυνση των 
ευκαιριών απασχόλησης για τις 
μειονεκτούσες ομάδες·

– περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις που 
έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν προς 
την επίτευξη του εθνικού στόχου για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως ορίζεται 
στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 
και τις εθνικές κοινωνικές εκθέσεις), ο 
οποίος περιλαμβάνει την διεύρυνση των 
ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης για τις 
μειονεκτούσες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 
– περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αποδεικνύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στον 

– αποδεικνύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν σε 



PE491.058v01-00 80/92 AM\903907EL.doc

EL

σχεδιασμό της ενεργητικής ένταξης· όλα τα στάδια (σχεδιασμός, εφαρμογή και 
αξιολόγηση) των εθνικών στρατηγικών 
κατά της φτώχειας και της ενεργητικής 
ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 1850
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 
– περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς στόχους 
για την ένταξη των Ρομ ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσμα με τον γενικό 
πληθυσμό. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να 
καλύπτουν, τουλάχιστον, τους τέσσερις 
στόχους της ΕΕ για την ένταξη των Ρομ
που αφορούν στην πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην 
υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση·

– καθορίζει επιτεύξιμους εθνικούς στόχους 
για την ένταξη των Ρομά ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσμα με τον γενικό 
πληθυσμό καθορίζοντας σαφείς, 
ποσοτικούς και υπεύθυνους στόχους, 
προθεσμίες και σημεία αναφοράς.. Οι 
στόχοι αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν, 
τουλάχιστον, τους τέσσερις στόχους της 
ΕΕ για την ένταξη των Ρομά που αφορούν 
στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 
απασχόληση, στην υγειονομική περίθαλψη 
και στη στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 1851
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 
– περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– είναι συνεπής προς εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων·

– είναι συνεπής προς το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και την εθνική 
στρατηγική για τη μείωση της φτώχειας·
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Or. en

Τροπολογία 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 
– περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– είναι συνεπής προς εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων·

– είναι συνεπής προς εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και τις εθνικές 
κοινωνικές εκθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 1853
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.1 – στήλη 3 
– περίπτωση 2 – υποπερίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– προσδιορίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις μειονεκτούσες 
μικροπεριφέρειες ή τις γειτονιές που είναι 
διαχωρισμένες, όπου οι κοινότητες είναι 
πιο υποβαθμισμένες, χρησιμοποιώντας 
τους ήδη διαθέσιμους
κοινωνικοοικονομικούς και εδαφικούς 
δείκτες (δηλαδή πολύ χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο, μακροχρόνια ανεργία κ.λπ.)·

– προσδιορίζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τις μειονεκτούσες 
μικροπεριφέρειες ή τις γειτονιές που είναι 
διαχωρισμένες, όπου οι κοινότητες είναι 
πιο υποβαθμισμένες, χρησιμοποιώντας 
τους καταλληλότερους 
κοινωνικοοικονομικούς και εδαφικούς 
δείκτες (δηλαδή πολύ χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο, μακροχρόνια ανεργία κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 1854
Lívia Járóka
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ύπαρξη μια εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για την υγεία η οποία να 
διασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας και την 
οικονομική βιωσιμότητα.

Η ύπαρξη μια εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για την υγεία η οποία να 
διασφαλίζει την ίση πρόσβαση για όλους
σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας και 
την οικονομική βιωσιμότητα.

Or. en

Τροπολογία 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.2 – στήλη 3 
– περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας·

– περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας και οικονομικά 
προσιτές που έχουν ως στόχο την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών 
καθοριστικών παραγόντων όσον αφορά 
τις ανισότητες στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 1856
Lívia Járóka

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 10 – σημείο 10.2 – στήλη 3 
– περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 

περιέχει συντονισμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε 
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υγείας υψηλής ποιότητας· υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας 
στοχεύοντας ρητώς σε ευάλωτες ομάδες 
και περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 11 – στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
(αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 11)

11. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και 
της αποτελεσματικής και συμμετοχικής
δημόσιας διοίκησης και προώθηση της 
οικοδόμησης ικανοτήτων για τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και 
ειδικότερα τους εταίρους εκείνους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [ΚΚΔ...] (αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 11)

Or. en

Τροπολογία 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 
1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται1 στρατηγική 
για την ενίσχυση της διοικητικής 
αποτελεσματικότητας των κρατών μελών. 
Η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει:

- Έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται1
στρατηγική για την ενίσχυση της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών των 
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κρατών μελών και των ικανοτήτων τους 
να εφαρμόζουν συμμετοχικές μεθόδους. 
Η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 
1 – υποπερίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα· – ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης 
μεθόδων που θα διασφαλίζουν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 
1 – υποπερίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μια στρατηγική οικοδόμησης 
ικανοτήτων για τους κοινωνικούς 
εταίρους, τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 11 – στήλη 3 – περίπτωση 
1 – υποπερίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μια στρατηγική για την 
αποτελεσματικότητα της αρχής της 
συνεργασίας συμπεριλαμβανομένης μιας 
χρηματοδοτικής έννοιας για επαρκή 
οικοδόμηση ικανοτήτων των εταίρων, 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 1 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 
της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής.

Η ύπαρξη μηχανισμού που διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 
της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής και του άρθρου 5 της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Or. en
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Τροπολογία 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 1 – στήλη 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ
και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ της ΕΕ 
σχετικά με την καταπολέμηση των 
διακρίσεων εξασφαλίζεται μέσω:

– Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ και της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ της ΕΕ σχετικά με την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και του 
άρθρου 5 της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία εξασφαλίζεται μέσω:

Or. en

Τροπολογία 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 1 – στήλη 3 – περίπτωση 1 –
υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων·

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εκτέλεση, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και του άρθρου 5 της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 1 – στήλη 3 – περίπτωση 1 –
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υποπερίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας
όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών 
της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

– μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή των 
οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και του άρθρου 5 της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ύπαρξη στρατηγικής για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και μηχανισμού 
που διασφαλίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή της.

Η ύπαρξη στρατηγικής για την επίτευξη 
των στόχων της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων και μηχανισμού που διασφαλίζει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της μέσω 
της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου και άλλων ειδικών δράσεων.

Or. en

Τροπολογία 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 2 – στήλη 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αποτελεσματική εφαρμογή 
μιας σαφούς στρατηγικής για 
την προώθηση της ισότητας 
των φύλων διασφαλίζεται μέσω:

Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας σαφούς 
στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για την ισότητα των φύλων
διασφαλίζεται μέσω:
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Or. en

Τροπολογία 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 2 – στήλη 3 – περίπτωση 1 –
υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σχεδίου και εκ των προτέρων κριτηρίων 
για την επίτευξη των στόχων της ισότητας 
των φύλων μέσω προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών·

– σχεδίου και εκ των προτέρων κριτηρίων 
για την επίτευξη των στόχων της ισότητας 
των φύλων μέσω προτύπων ισότητας των 
φύλων και κατευθυντήριων γραμμών για 
όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ·

Or. en

Τροπολογία 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 2 – στήλη 3 – περίπτωση 3 –
περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μηχανισμών υλοποίησης που 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ενός φορέα 
για την ισότητα των φύλων και σχετική 
πραγματογνωμοσύνη για το σχεδιασμό, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των παρεμβάσεων.

– μηχανισμών υλοποίησης που 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ενός φορέα 
για την ισότητα των φύλων ή ειδικών σε 
θέματα ισότητας των φύλων και σχετική 
πραγματογνωμοσύνη για το σχεδιασμό, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των παρεμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 3 – στήλη 3 – περίπτωση 1 –
υποπερίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της εφαρμογής μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της σύμβασης των ΗΕ για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη 
των εμποδίων και των φραγμών όσον 
αφορά την πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία·

– της εφαρμογής μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της σύμβασης των ΗΕ για την 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη 
των εμποδίων και των φραγμών όσον 
αφορά την πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία σε όλους τους τομείς 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, 
των υπηρεσιών και των αγαθών·

Or. en

Τροπολογία 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 3 – στήλη 3 – περίπτωση 1 –
υποπερίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή 
και επίβλεψη της σύμβασης των ΗΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της σύμβασης·

– θεσμικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή 
και επίβλεψη της σύμβασης των ΗΕ, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της σύμβασης· 
και για τη συμμετοχή των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων 
με αναπηρίες στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 4 – στήλη 3 – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– της πλήρους μεταφοράς των οδηγιών 
2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Θεματικοί εκ των προτέρων όροι – σημείο 4 – στήλη 3 – περίπτωση 1 
– υποπερίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν την 
ικανοποιητική επίβλεψη και επιτήρηση 
διαφανών διαδικασιών ανάθεσης των 
συμβάσεων και ικανοποιητικής σχετικής 
πληροφόρησης·

– μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν 
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης των 
συμβάσεων και ικανοποιητικής σχετικής 
πληροφόρησης·

Or. es

Τροπολογία 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – Γενικοί εκ των προτέρων όροι – στοιχείο 4 – στήλη 3 – περίπτωση 1 –
υποπερίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μιας στρατηγικής που θα επιτρέπει και 
θα παρακινεί την ανάπτυξη των 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ).

Or. en
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Τροπολογία 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με την υποστήριξη από τα Ταμεία 
– τμήμα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Επωνυμία δικαιούχου (μόνο νομικά 
πρόσωπα· δεν αναφέρονται φυσικά 
πρόσωπα)·

– Επωνυμία δικαιούχου (μόνο νομικά 
πρόσωπα· δεν αναφέρονται φυσικά 
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων νομικών 
προσώπων που ενεργούν με 
χρηματοδοτικά μέσα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 33)·

Or. en

Τροπολογία 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με την υποστήριξη από τα Ταμεία 
– τμήμα 2 – ενότητα 2.1 – παράγραφος 2– σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα. δημοσίευση τουλάχιστον του 
ποσοστού που αντιστοιχεί στο μερίδιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ποσού της 
συνολικής χρηματοδότησης που 
κατανέμεται σε δημοσιεύσεις σχετικά με 
κάποιο χρηματοδοτούμενο έργο ή 
ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 1877
Peter Simon

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) επικαιροποίηση σε ετήσια βάση στην 
οποία καθορίζονται οι δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα 
διενεργηθούν.

θ) επικαιροποίηση σε ετήσια βάση στην 
οποία καθορίζονται οι δραστηριότητες 
ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα 
διενεργηθούν κατά τη στιγμή της 
θέσπισης της επικαιροποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασάφηση του κειμένου του κανονισμού, ώστε να κατά τις δραστηριότητες επικοινωνίας να 
υπάρχει ευελιξία ακόμα και σε απρόβλεπτες επικοινωνιακές ανάγκες.


