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Τροπολογία 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλες οι φράσεις με «πρέπει» θα πρέπει να 
αλλαχθούν σε «θα πρέπει». Εκτός από 
τους κανόνες που αφορούν τη συνεργασία 
(σύμφωνα με το άρθρο 5), που θα πρέπει 
να διατηρηθούν ως έχουν.
(καθολική τροπολογία που θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο του 
ΚΣΠ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το Παράρτημα του ΚΣΠ.

Τροπολογία 1879
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – εισαγωγικό μέρος - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος πλαισίου είναι να 
λειτουργήσει, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
ως μέσο συντονισμού, για την ένταξη και 
εξισορρόπηση των στόχων των διαφόρων 
πολιτικών σε συγκεκριμένα περιφερειακά 
πλαίσια, και, ειδικότερα, ως μέσο 
συντονισμού και εξισορρόπησης των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων με τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 9 και με την επιφύλαξη των 
προτεραιοτήτων και των στόχων που 
προβλέπονται στους κανονισμούς που 
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αφορούν συγκεκριμένα τα Ταμεία.

Or. en

Τροπολογία 1880
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – εισαγωγικό μέρος - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος πλαισίου είναι να 
λειτουργήσει, σύμφωνα με το άρθρο 10, 
ως μέσο συντονισμού, για την ένταξη και 
εξισορρόπηση των στόχων των διαφόρων 
πολιτικών της ΕΕ σε συγκεκριμένα 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά πλαίσια, 
και, ειδικότερα, ως μέσο συντονισμού και 
εξισορρόπησης των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων με τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9. Η 
εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου πρέπει να 
σέβεται την αρχή της απλοποίησης, ώστε 
να μην επιφέρει πρόσθετο διοικητικό 
φόρτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόψει της εδαφικής διάστασης της πολιτικής συνοχής, το κείμενο πρέπει να αντικατοπτρίζει 
όλα τα εδαφικά επίπεδα. Επίσης, ο κανονισμός δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του διοικητικού 
φόρτου.

Τροπολογία 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – εισαγωγικό μέρος – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από το πλαίσιο που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Παράρτημα, η 
Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες εγκρίνοντας έναν 
ενδεικτικό κατάλογο προτεινόμενων 
δράσεων για τα Ταμεία που καλύπτονται 
από το ΚΣΠ υπό τη μορφή 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με 
το άρθρο 142. Αυτός ο ενδεικτικός
κατάλογος, που θα αποτελεί μέρος του 
ΚΣΠ, θα παρέχει στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες καθοδήγηση σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
μεταφράσουν τους θεματικούς στόχους 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 του 
παρόντος κανονισμού σε 
προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές ανάγκες, προκλήσεις και 
ευκαιρίες των περιφερειών, καθώς και 
την απαραίτητη ευελιξία για βιώσιμη 
περιφερειακή ανάπτυξη.
(στην ενότητα Εισαγωγή, Σκοπός ΚΠΣ)

Or. en

Τροπολογία 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.2. Πρέπει να τηρείται η αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη 
της κοινωνικής, οικονομικής και 
εδαφικής συνοχής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να εμφανίζονται οι προτεραιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.2α Σύμφωνα με το άρθρο 5, τα κράτη 
μέλη πρέπει να οργανώνουν εταιρική 
σχέση με τους εκπροσώπους των 
αρμόδιων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δημόσιων αρχών, 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς 
και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
είναι υπεύθυνες για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
πολιτισμού, της παιδείας και της 
πολιτικής νεότητας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να αποδίδεται στις ομάδες που 
μπορεί να επηρεάζονται από τα 
προγράμματα και η προσέγγιση των 
οποίων παρουσιάζει ενδεχομένως 
δυσκολίες.

Or. en

Τροπολογία 1884
Oldřich Vlasák
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.3 Προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α) να υλοποιήσουν εταιρικές σχέσεις 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5·
β) να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικής 
εξουσίας·
γ) να υποβάλλουν ανά τακτά διαστήματα 
εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση της 
εταιρικής σχέσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό. Συνεπώς μπορούν να αποφασίσουν, από 
κοινού με τους υποστηρικτές τους, επί οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής για τον προγραμματισμό ή 
ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Τροπολογία 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.3 Προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να προβαίνουν στις 
ακόλουθες ενέργειες:
α) να δημιουργήσουν μηχανισμούς 
συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών 
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επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συστήματα συνταγματικής 
εξουσίας·
β) να υποβάλλουν ανά τακτά διαστήματα 
εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση της 
εταιρικής σχέσης.

Or. en

Τροπολογία 1886
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4 Σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
Ταμείων που καλύπτονται από το ΚΣΠ, 
πρέπει να διοργανωθούν εταιρικές 
σχέσεις σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανόνες και τις εθνικές πρακτικές, ώστε 
να καταστεί δυνατή η άμεση συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
στην εκπόνηση συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και προγραμμάτων, καθώς και 
στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
εν λόγω προγραμμάτων. Πρωτίστως, 
όμως, εκπρόσωποι της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα πρέπει 
να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις 
για τα προγράμματα και τη σύναψη 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης σε επίπεδο 
ΕΕ, από κοινού με την Επιτροπή. Επίσης, 
πρέπει να περιλαμβάνονται στη 
διαδικασία, εφόσον κρίνεται κατάλληλο, 
οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, 
άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και φορείς 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση 
της ισότητας και την καταπολέμηση των 
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διακρίσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εταιρική σχέση σε όλες 
τις φάσεις υλοποίησης της πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές θεσμικές και συνταγματικές 
διευθετήσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Προβλέπει επίσης την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής 
σχέσης σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ και σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής.

Τροπολογία 1887
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4 Σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
Ταμείων που καλύπτονται από το ΚΣΠ, 
πρέπει να διοργανωθούν εταιρικές 
σχέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η 
άμεση συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στην εκπόνηση και 
πιθανή τροποποίηση συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης, καθώς και στην 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων. Επίσης, πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε όλες τις ανωτέρω 
φάσεις οι κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι, άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και 
φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση 
της ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η εταιρική σχέση σε όλες 
τις φάσεις υλοποίησης της πολιτικής.

Or. en
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Τροπολογία 1888
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4 Σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
Ταμείων που καλύπτονται από το ΚΣΠ, 
πρέπει να διοργανωθούν εταιρικές 
σχέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η 
άμεση συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στην εκπόνηση 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και 
προγραμμάτων, καθώς και στην 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
εν λόγω προγραμμάτων. Επίσης, τα 
κράτη μέλη και οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές πρέπει να περιλαμβάνουν 
στη διαδικασία τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς εταίρους, άλλες δημόσιες 
αρχές, καθώς και φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση 
της ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται μια γνήσια εταιρική σχέση 
σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της 
πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4 Σε όλα τα στάδια υλοποίησης των 
Ταμείων που καλύπτονται από το ΚΣΠ, 
πρέπει να διοργανωθούν εταιρικές 
σχέσεις ως εξής:
Οι εταίροι αντιπροσωπεύουν τα διάφορα 
εδαφικά επίπεδα σύμφωνα με τη θεσμική 
δομή των κρατών μελών και η εταιρική 
σχέση συγκροτείται βάσει των 
ακόλουθων ελάχιστων απαιτήσεων:_ (i) η 
εκπροσώπηση των διαφόρων εταίρων 
βασίζεται στις αντίστοιχες αρμοδιότητές 
τους κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, (ii) οι εταίροι επιλέγουν 
και διορίζουν τα μέλη που τους 
εκπροσωπούν στις επιτροπές 
παρακολούθησης και στους υπόλοιπους 
συμβουλευτικούς φορείς και τις ομάδες 
εργασίας που συγκροτούνται στο πλαίσιο 
των Ταμείων, (iii) η σύνθεση των 
επιτροπών παρακολούθησης 
χαρακτηρίζεται από την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων και τη 
διαφορετικότητα, (iv) δημοσιοποιείται ο 
κατάλογος μελών των επιτροπών 
παρακολούθησης και των λοιπών ομάδων 
εργασίας, (v) κάθε επιλεγμένος εταίρος 
έχει επίγνωση των υποχρεώσεών του 
σχετικά με την εμπιστευτικότητα και τη 
σύγκρουση συμφερόντων χάρη στην 
παροχή ειδικής κατάρτισης και την 
επισημοποίηση των καθηκόντων του σε 
υπογεγραμμένη δήλωση.
Οι εταίροι συμμετέχουν άμεσα στην 
εκπόνηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας, της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
των προγραμμάτων.
(τροποποίηση και διαγραφή σημείων της 
παραγράφου 1.1.4)

Or. en
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Τροπολογία 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4α Η συνεργασία με τους εταίρους 
ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές. Κάθε 
κράτος μέλος διασφαλίζει επαρκές 
επίπεδο τεχνικής συνδρομής για τη 
διευκόλυνση της συμμετοχής των 
εταίρων σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.1 – παράγραφος 1.1.4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1.4β Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
εταιρικές σχέσεις τηρώντας τις 
ακόλουθες ελάχιστες διαδικαστικές 
απαιτήσεις: (i) έγκαιρη γνωστοποίηση 
πληροφοριών κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων για στρατηγικά έγγραφα, (ii) 
παροχή επαρκούς χρόνου προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την ανάλυση των 
εγγράφων, την πραγματοποίηση 
διαβουλεύσεων με τα μέλη και τους 
υποστηρικτές τους και την παροχή 
ανάδρασης, (iii) κατάλληλα κανάλια για 
τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να θέτουν 
ερωτήσεις ή να υποβάλλουν προτάσεις 
και παρατηρήσεις, (iv) διαφάνεια σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται 
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υπόψη οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις 
των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής εξηγήσεων σε περίπτωση 
απόρριψης των παρατηρήσεων· και (v) 
γνωστοποίηση της έκβασης των 
διαβουλεύσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία στην εν λόγω 
διαδικασία από άποψη φυσικού 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.1 Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), 
σχετίζεται με μια έννοια προόδου 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
εντάσσονται κοινωνικοί, οικονομικοί και 
περιβαλλοντικοί προβληματισμοί κατά 
την εξέταση της ευημερίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 
υφιστάμενων και μελλοντικών γενιών. 
Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί 
συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό 
κεκτημένο. Επιπλέον, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις στο 
σύνολό τους έχουν ως αποτέλεσμα 
καθαρά οφέλη για την κοινωνία.
(Προσθήκη στη δεύτερη φράση του άρθρου 
1.2.1 στο τέλος.)

Or. en
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Τροπολογία 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2 Οι προβληματισμοί αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει, συνεπώς, να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε 
σχεδίου, από τον σχεδιασμό μέχρι την 
παράδοση, και από την παρακολούθηση 
μέχρι την αξιολόγηση.
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να παρέχουν επίκαιρες και 
ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με 
το ύψος των δαπανών που σχετίζονται με 
το κλίμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στον κανονισμό κοινών 
διατάξεων. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες θα πρέπει να παρακολουθούν 
τις δαπάνες που σχετίζονται με τη 
βιοποικιλότητα βάσει των προτεινόμενων 
διευθετήσεων υποβολής αναφορών. Θα 
πρέπει να καταδεικνύεται η πρόοδος όσον 
αφορά την υλοποίηση των οριζόντιων 
αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού, με την εφαρμογή 
οριζόντιων δεικτών. Κατά γενικό κανόνα, 
όσοι προκαλούν περιβαλλοντική ζημία θα 
πρέπει να αναλαμβάνουν τα έξοδα 
αποφυγής της ή να παρέχουν αποζημίωση 
για αυτήν, και η χρηματοδότηση δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
κάλυψη των εξόδων συμμόρφωσης με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
(Προσθήκη στη δεύτερη ενότητα κειμένου 
της παραγράφου 1.2.2 και διαγραφή της 
τελευταίας πρότασης του αρχικού κειμένου 
των εισηγητών.)

Or. en
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Τροπολογία 1894
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2 Οι προβληματισμοί αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει, συνεπώς, να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε 
σχεδίου, από τον σχεδιασμό μέχρι την 
παράδοση, και από την παρακολούθηση 
μέχρι την αξιολόγηση. Η μη εφαρμογή 
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί 
να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και υπό τον 
όρο ότι εφαρμόζονται σαφή μέτρα 
μετριασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να ισχύει πάντοτε. Εξαιρέσεις θα πρέπει να 
υπάρχουν μόνον εφόσον προβλέπονται ρητώς στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.2 Οι προβληματισμοί αειφόρου 
ανάπτυξης καθώς και η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει, συνεπώς, να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε 
σχεδίου, από τον σχεδιασμό μέχρι την 
παράδοση, και από την παρακολούθηση 
μέχρι την αξιολόγηση. Η μη εφαρμογή 
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» μπορεί 
να επιτραπεί μόνο σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν 
ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και υπό τον 
όρο ότι εφαρμόζονται σαφή μέτρα 
μετριασμού. Οι αποφάσεις περί 
εξαιρέσεων πρέπει να αποτελούν μέρος εκ 
των προτέρων αξιολογήσεων και 
στρατηγικών περιβαλλοντικών 
εκτιμήσεων (ΣΠΕ) της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης και όλων των σχετικών 
προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ισχυρά πρότυπα και σαφείς μεθοδολογίες για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» ούτως ώστε να 
αποτρέπεται η λήψη αυθαίρετων αποφάσεων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συμφέροντα 
των επιμέρους υπεύθυνων λήψης αποφάσεων έρχονται σε σύγκρουση με την περιβαλλοντική 
προστασία της ΕΕ. Η απόφαση σχετικά με την αναλογικότητα των εξόδων περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να αξιολογείται πολύ προσεκτικά και πολύ νωρίτερα από την υλοποίηση του 
έργου, ώστε να μην κρίνονται επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα επιβλαβή προς το περιβάλλον. 
Αυτό αυξάνει την αποτελεσματική χρήση των πόρων και προλαμβάνει πιθανές αδιαφανείς 
συμπεριφορές κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Τροπολογία 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.3 Προκειμένου να χειριστούν τις 
σύνθετες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να κάνουν χρήση όλων 
των διαθέσιμων μέσων πολιτικής της 
Ένωσης. Ειδικότερα, για τους σκοπούς 
της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, οι πόροι πρέπει να 
επικεντρωθούν σε προληπτικά μέτρα και 
μέτρα μετριασμού, ελαχιστοποιώντας το 
εξωτερικό κόστος. Κάθε νέα επένδυση 
που πραγματοποιείται με την υποστήριξη 
των Ταμείων που καλύπτονται από το 
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ΚΣΠ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
αντέχει εγγενώς στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και των φυσικών 
καταστροφών.

(Να προστεθούν οι τέσσερις τελευταίες 
λέξεις στη δεύτερη πρόταση της 
παραγράφου 1.2.3 του κειμένου των 
εισηγητών.)

Or. en

Τροπολογία 1897
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.3 Προκειμένου να χειριστούν τις 
σύνθετες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να κάνουν χρήση όλων 
των διαθέσιμων μέσων πολιτικής της 
Ένωσης. Ειδικότερα, για τους σκοπούς 
της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής που εγκυμονούν διαφορετικούς 
κινδύνους για τις διάφορες περιφέρειες, οι 
πόροι πρέπει να επικεντρωθούν σε 
προληπτικά μέτρα και μέτρα μετριασμού. 
Κάθε νέα επένδυση που πραγματοποιείται 
με την υποστήριξη των Ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να αντέχει εγγενώς στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των φυσικών καταστροφών.
(Αντικαθιστά την παράγραφο 1.2.3 της 
τροπολογίας των εισηγητών σχετικά με το 
ΚΣΠ, αλλά προσθέτει μια αναφορά στο 
γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή εγκυμονεί 
διαφορετικούς κινδύνους για τις διάφορες 
περιφέρειες.)



PE491.163v01-00 18/114 AM\904624EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1898
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.3 Προκειμένου να χειριστούν τις 
σύνθετες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, τα κράτη μέλη πρέπει να 
κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων 
μέσων πολιτικής της Ένωσης. 
Ειδικότερα, για τους σκοπούς της 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
οι πόροι πρέπει να επικεντρωθούν σε 
προληπτικά μέτρα και μέτρα μετριασμού. 
Κάθε νέα επένδυση που πραγματοποιείται 
με την υποστήριξη των Ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να αντέχει εγγενώς στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των φυσικών καταστροφών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό. Συνεπώς μπορούν να αποφασίσουν, στο 
πλαίσιο του θεσμικού και συνταγματικού τους συστήματος, επί οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής 
για τον προγραμματισμό ή ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Τροπολογία 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.3 Προκειμένου να χειριστούν τις 
σύνθετες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, τα κράτη μέλη και οι 
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περιφέρειες πρέπει να κάνουν χρήση όλων 
των διαθέσιμων μέσων πολιτικής της 
Ένωσης. Ειδικότερα, για τους σκοπούς 
της αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, οι πόροι πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και σε προληπτικά μέτρα και 
μέτρα μετριασμού· για την αντιμετώπιση 
της απώλειας της βιοποικιλότητας, οι 
πόροι πρέπει να επικεντρωθούν σε 
προληπτικά μέτρα και μέτρα 
αποκατάστασης. Κάθε νέα επένδυση που 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη των 
Ταμείων που καλύπτονται από το ΚΣΠ 
πρέπει να είναι εξαιρετικά αποδοτική ως 
προς την ενέργεια και τους πόρους και 
τέτοια ώστε να αντέχει εγγενώς στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
των φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, 
προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τη 
σημασία των επιπτώσεων των 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 
επενδύσεων στο κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα, οι ΣΠΕ των 
προγραμμάτων πρέπει να περιλαμβάνουν 
επίσης μια αξιολόγηση επιπτώσεων 
σχετικά με το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένου 
του υπολογισμού των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα, είναι απαραίτητο να 
ενταχθούν οριζοντίως μέτρα μετριασμού των κλιματικών επιπτώσεων σε όλα τα προγράμματα 
ως μέσο διασφάλισης της ποιότητας της επένδυσης σε σχέση με τους στόχους μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής της ΕΕ. Για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, απαιτείται αξιολόγηση 
επιπτώσεων σχετικά με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα καθώς αυτός είναι ο πλέον εφικτός 
τρόπος πρόληψης της υλοποίησης επενδύσεων με αρνητικό αντίκτυπο, βελτιώνοντας την 
ποιότητα της πολιτικής συνοχής Ακόμη, οι κλιματικές επιπτώσεις μπορούν να υπολογιστούν 
εύκολα και υπάρχει ήδη σαφής μεθοδολογία, η οποία θα καταστήσει δυνατή τη διαφανή 
αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Τροπολογία 1900
Oldřich Vlasák
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούν 
μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές των 
κρατών μελών ώστε να πληρούνται οι 
απαιτήσεις του πλαισίου για τα ύδατα και 
άλλων συναφών οδηγιών. Υπάρχουν 
τεχνολογικές λύσεις που αποσκοπούν στη 
συμβολή σε αειφόρους δράσεις, και 
αναδύονται νέες λύσεις, συνεπώς το 
ΕΤΠΑ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει 
στήριξη στην έρευνα στον τομέα αυτόν. Η 
εν λόγω στήριξη πρέπει να αποσκοπεί στη 
συμπλήρωση των μέτρων που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020». Μπορεί να διατίθεται 
χρηματοδότηση για δράσεις 
βιοποικιλότητας μέσω του ΕΓΤΑΑ και 
του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης για την παροχή 
υποστήριξης στους υπεύθυνους 
διαχείρισης γης, τομέας στον οποίο οι 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε συγκεκριμένα 
μειονεκτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό. Συνεπώς μπορούν να αποφασίσουν, στο 
πλαίσιο του θεσμικού και συνταγματικού τους συστήματος, επί οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής 
για τον προγραμματισμό ή ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Τροπολογία 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4 Εάν το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής υποστηρίξουν μεγάλες 
επενδύσεις στις υποδομές των κρατών 
μελών και των περιφερειών, οι εν λόγω 
επενδύσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις 
του πλαισίου για τα ύδατα και άλλων 
συναφών οδηγιών. Η αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» ισχύει και για τη 
χρηματοδότηση που παρέχεται για 
πιθανώς επιβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες, ιδίως για τη 
χρηματοδότηση υποδομών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, θα πρέπει να παρέχεται 
χρηματοδότηση μόνον εφόσον η χρέωση 
του χρήστη και η εσωτερίκευση των 
εξωγενών παραγόντων δεν καλύπτουν το 
κόστος της επένδυσης και το κόστος 
τυχόν βλάβης που προκαλείται.[1] ΕΕ 
αριθ........Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000.
(Τροποποιήσεις και προσθήκη φράσης στην 
παράγραφο 1.2.4)

Or. en

Τροπολογία 1902
Salvatore Caronna

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούν 
μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές των 
κρατών μελών και των περιφερειών ώστε 
να πληρούνται οι απαιτήσεις του πλαισίου 
για τα ύδατα και άλλων συναφών 
οδηγιών. Υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις 
που αποσκοπούν στη συμβολή σε 
αειφόρους δράσεις, και αναδύονται νέες 
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λύσεις, συνεπώς το ΕΤΠΑ πρέπει να 
συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην έρευνα 
στον τομέα αυτόν. Η εν λόγω στήριξη 
πρέπει να αποσκοπεί στη συμπλήρωση 
των μέτρων που καλύπτονται από το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Μπορεί να 
διατίθεται επίσης χρηματοδότηση για 
δράσεις βιοποικιλότητας μέσω του 
ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την 
παροχή υποστήριξης για τη βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων, την 
ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσεων και 
της καινοτομίας, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και 
την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις 
επενδύσεις στις υποδομές των κρατών 
μελών και των περιφερειών ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου (π.χ. το 
πλαίσιο για τα ύδατα, οι οδηγίες για τη 
φύση, τα απόβλητα και άλλες συναφείς 
οδηγίες). Υπάρχουν τεχνολογικές και μη 
τεχνολογικές λύσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστημα οι οποίες αποσκοπούν στη 
συμβολή σε αειφόρους δράσεις, και 
αναδύονται νέες λύσεις, συνεπώς το 
ΕΤΠΑ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει 
στήριξη στην έρευνα στον τομέα αυτόν. Η 
εν λόγω στήριξη πρέπει να αποσκοπεί στη 
συμπλήρωση των μέτρων που 
καλύπτονται από το πρόγραμμα «Ορίζων 
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2020». Μπορεί να διατίθεται επίσης 
χρηματοδότηση για δράσεις 
βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις πλαισίων ιεραρχημένης 
δράσης μέσω των Ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ. Το ΕΓΤΑΑ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την 
παροχή υποστήριξης στους υπεύθυνους 
διαχείρισης γης, τομέας στον οποίο οι 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε συγκεκριμένα 
μειονεκτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ δεν έχει να κάνει μόνο με μεγάλες επενδύσεις και νέες προσεγγίσεις των λύσεων που 
βασίζονται στο οικοσύστημα στον τομέα του κλίματος και οι έξυπνες τεχνολογίες δεν έχουν 
σχέση μόνο με τις υποδομές και την τεχνολογία. Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
επισημαίνει ότι όλα τα ταμεία συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, συνεπώς 
όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να διασφαλίζουν την πραγματοποίηση επενδύσεων στη 
βιοποικιλότητα.

Τροπολογία 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4 Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούν 
μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές των 
κρατών μελών και των περιφερειών ώστε 
να πληρούνται οι απαιτήσεις του πλαισίου 
για τα ύδατα και άλλων συναφών 
οδηγιών. Υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις 
που αποσκοπούν στη συμβολή σε 
αειφόρους δράσεις, και αναδύονται νέες 
λύσεις, συνεπώς το ΕΤΠΑ πρέπει να 
συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην έρευνα 
στον τομέα αυτόν. Μπορεί να διατίθεται 
χρηματοδότηση για δράσεις 
βιοποικιλότητας μέσω του ΕΓΤΑΑ και 
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του ΕΤΘΑ. Το ΕΓΤΑΑ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης για την παροχή 
υποστήριξης στους υπεύθυνους 
διαχείρισης γης, τομέας στον οποίο οι 
υποχρεωτικές περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις οδηγούν σε συγκεκριμένα 
μειονεκτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της φράσης: Η εν λόγω στήριξη πρέπει να αποσκοπεί στη συμπλήρωση των μέτρων 
που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Τροπολογία 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.4a. Το ΕΤΘΑ θα συμβάλλει στην 
επίτευξη ανάπτυξης, θέσεων 
απασχόλησης και των στόχων 
βιωσιμότητας της μεταρρυθμισμένης 
κοινής αλιευτικής πολιτικής και θα 
υποστηρίξει την εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της 
ΕΕ. Το ΕΤΘΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει 
βιώσιμες αλιευτικές δραστηριότητες και 
υδατοκαλλιέργειες, συμβάλλοντας στην 
ύπαρξη βιώσιμων θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και στην χωρίς 
αποκλεισμούς εδαφική ανάπτυξη και 
διαχείριση.

Or. en

Τροπολογία 1906
Markus Pieper
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.5 Η επιδίωξη της αειφόρου 
ανάπτυξης δεν πρέπει να αποτελεί 
τεχνική άσκηση. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ένταξη του στόχου αυτού 
στην επιτόπια λειτουργία των Ταμείων 
που καλύπτονται από το ΚΣΠ, οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως και με συνέπεια 
υπόψη τους τον εν λόγω στόχο καθόλη τη 
διάρκεια ζωής του προγράμματος, και 
πρέπει να υιοθετήσουν ενεργητικότερη 
προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση των 
περιβαλλοντικά επιβλαβών επιπτώσεων 
των παρεμβάσεων, αναλαμβάνοντας, 
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις:
α) προσανατολισμός των επενδύσεων 
στις πλέον αποδοτικές ως προς τους 
πόρους επιλογές,
β) προσεκτική στάθμιση της ανάγκης 
επενδύσεων στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι εν λόγω επενδύσεις έχουν 
σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο,
γ) ανάληψη μακροπρόθεσμης προοπτικής 
κατά τη σύγκριση των εξόδων «κύκλου 
ζωής» εναλλακτικών μεθόδων 
επενδύσεων,
(Αντικαθιστά την παράγραφο 1.2.5 του 
Παραρτήματος που προτείνεται στην 
τροπολογία των εισηγητών για το ΚΣΠ· 
διαγραφή του στοιχείου δ) (αύξηση της 
χρήσης πράσινων δημόσιων συμβάσεων))

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε καιρούς κρίσης, οι αποδοτικές ως προς το κόστος δημόσιες συμβάσεις ενδέχεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις να είναι πιο συνετές από μια πρωτίστως πράσινη δημόσια σύμβαση.
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Τροπολογία 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) χρήση πράσινων δημόσιων 
συμβάσεων.
(Διαγράφεται η φράση «αύξηση» στην 
παράγραφο 1.2.5 στοιχείο δ), και 
τροποποιείται η φράση ανάλογα από 
συντακτική άποψη)

Or. en

Τροπολογία 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.5a Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας των επενδύσεων θα πρέπει 
να διενεργείται επί τη βάσει σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ιδίως για 
τομείς που είναι υψηλής έντασης όσον 
αφορά τη χρήση των πόρων ή που 
επηρεάζουν ιδιαιτέρως το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα (μεταφορές, υποδομές, 
απόβλητα, ενέργεια – κυρίως η χρήση 
βιομάζας κτλ.).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια βιωσιμότητας των επενδύσεων είναι απαραίτητα για την πρόληψη επιβλαβών 
επενδύσεων. Παραδείγματος χάρη, η ανάπτυξη σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί να είναι 
αντιπαραγωγική για τους στόχους της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα εάν δεν σχεδιαστούν και 
εφαρμοστούν σωστά. Ως εκ τούτου, απαιτείται η θέσπιση αυστηρών δεσμευτικών κανόνων για 
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τη χρησιμοποίησή τους. Τα κριτήρια βιωσιμότητας καθιστούν δυνατή την επίτευξη συνέπειας 
για την ΕΕ όσον αφορά τους διάφορους στόχους της και την πρόληψη αντιπαραγωγικών 
επενδύσεων.

Τροπολογία 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.2 – παράγραφος 1.2.5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2.5a Πρέπει να προωθηθεί η βιώσιμη 
διαχείριση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.1 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για να εξαλείψουν τις ανισότητες και να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του 
φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής 
καταγωγής, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή 
του γενετήσιου προσανατολισμού ή της 
ταυτότητας φύλου σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης των Ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ.
(Τροποποιήσεις στην παράγραφο 1.3.1)

Or. en
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Τροπολογία 1911
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.1 Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν 
τις προσπάθειες για να εξαλείψουν τις 
ανισότητες και να προωθήσουν την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθώς και να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής 
ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης των Ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες της υλοποίησης των Ταμείων θα πρέπει να αφήνονται ανοικτές για τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες βάσει του βαθμού προόδου που σημειώνουν όσον αφορά τη 
διασφάλιση της ισότητας.

Τροπολογία 1912
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.2 Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιδιώκουν τον στόχο της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση κατά την 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων των προγραμμάτων τα 
οποία συγχρηματοδοτούνται από τα 
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Ταμεία που καλύπτονται από το ΚΣΠ, και 
να δηλώνουν με σαφήνεια τις δράσεις που 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτήν την 
αρχή στα προγράμματα. Κατά συνέπεια, 
θα πρέπει να αποτιμηθούν και να 
αντιμετωπιστούν οι φραγμοί όσον αφορά 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολογήσεις και 
ανάλυση.

Τροπολογία 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να επιδιώκουν τον στόχο της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ και 
να διασφαλίζουν την ενσωμάτωσή του 
στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
δράσεων οι οποίες πραγματοποιούνται 
στο πλαίσιο όλων των Ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ καθώς και την 
ένταξη της διάστασης του φύλου ως 
δεσμευτικής αρχής. Τα προγράμματα του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου 
Συνοχής θα πρέπει να ορίζουν ρητώς την 
αναμενόμενη συνεισφορά των εν λόγω 
Ταμείων για την ισότητα των φύλων, 
καθορίζοντας λεπτομερείς στόχους και 
μηχανισμούς. Στην ανάλυση των στόχων 
της παρέμβασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ανάλυση ως προς το 
φύλο. Τα συστήματα παρακολούθησης 
και η συλλογή δεδομένων είναι επίσης 
καίριας σημασίας για την παροχή μιας 
σαφούς εικόνας του τρόπου με τον οποίο 
εκπληρώνουν τα προγράμματα τους 
στόχους τους όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων. Η πρόοδος καταδεικνύεται
με την εφαρμογή οριζόντιων δεικτών. Θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή 
των σχετικών αρμόδιων φορέων για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων στην 
εταιρική σχέση. Συνιστάται θερμά η 
διοργάνωση μόνιμων δομών ή η ρητή 
ανάθεση καθηκόντων στις υφιστάμενες 
δομές για την παροχή συμβουλών σε 
θέματα ισότητας των φύλων, ούτως ώστε 
να παρέχεται η απαιτούμενη 
εμπειρογνωμοσύνη κατά την 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραμμάτων.
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Η υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, τόσο ως εργοδότες 
όσο και ως εργαζόμενοι, θα ενδυνάμωνε 
την οικονομία της Ένωσης. Η 
απελευθέρωση του δυναμικού μιας 
τέτοιας αύξησης της δραστηριότητας, 
αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης 
των γυναικών, είναι καίρια για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν πλήρως οι φραγμοί όσον 
αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
εκτός από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ 
χρηματοδοτούν επίσης δραστηριότητες οι 
οποίες προωθούν την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, συμβάλλουν 
στην επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής 
ζωής, και προάγουν τις ευκαιρίες των 
γυναικών ως επιχειρηματιών.
(Προσθήκη της πρώτης δέσμης προτάσεων 
στην αρχή της παραγράφου 1.3.3)

Or. en

Τροπολογία 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.3 Η υψηλότερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, τόσο ως 
εργοδότες όσο και ως εργαζόμενοι, θα 
ενδυνάμωνε την οικονομία της Ένωσης. 
Η απελευθέρωση του δυναμικού μιας 
τέτοιας αύξησης της δραστηριότητας, 
αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης 
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των γυναικών, είναι καίρια για την 
επίτευξη των στόχων επίτευξης 
ποσοστών απασχόλησης της τάξης του 
75% για άνδρες και γυναίκες που 
περιλαμβάνονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν πλήρως οι φραγμοί όσον 
αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας μέσω, μεταξύ άλλων, της 
μείωσης του κατακερματισμού της 
αγοράς εργασίας ανά επάγγελμα και 
τομέα, ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, τη 
βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών 
στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης και συμπεριλαμβάνοντας 
γυναίκες εργαζομένους στα προγράμματα 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης για πράσινες θέσεις εργασίας· 
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει 
να διασφαλίσουν με συγκεκριμένες 
δράσεις ότι εκτός από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, 
το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΘΑ και το 
ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτούν επίσης 
δραστηριότητες οι οποίες προωθούν την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, 
συμβάλλουν στην επίτευξη κατάλληλης 
ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής, και προάγουν τις 
ευκαιρίες των γυναικών ως 
επιχειρηματιών.
(Τροποποιήσεις στο δεύτερο μέρος της 
παραγράφου 1.3.3.)

Or. en

Τροπολογία 1915
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.3 Η υψηλότερη συμμετοχή των 
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γυναικών στην αγορά εργασίας επί ίσοις 
όροις με τους άνδρες, τόσο ως εργοδότες 
όσο και ως εργαζόμενοι, θα ενδυνάμωνε 
την οικονομία της Ένωσης. Η 
απελευθέρωση του δυναμικού μιας 
τέτοιας αύξησης της δραστηριότητας, 
αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης 
των γυναικών, είναι καίρια για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να 
αντιμετωπιστούν πλήρως οι φραγμοί όσον 
αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
εκτός από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ 
χρηματοδοτούν επίσης δραστηριότητες οι 
οποίες προωθούν την οικονομική 
ανεξαρτησία των γυναικών, συμβάλλουν 
στην επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ εργασιακής και προσωπικής 
ζωής, και προάγουν τις ευκαιρίες των 
γυναικών ως επιχειρηματιών.
(Αντικαθιστά την παράγραφο 1.3.3 της 
τροπολογίας των εισηγητών σχετικά με το 
ΚΣΠ, αλλά προσθέτει μια αναφορά στο 
γεγονός ότι η συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας πρέπει να επιτευχθεί επί 
ίσοις όροις με τους άνδρες.)

Or. en

Τροπολογία 1916
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.3 Η υψηλότερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, τόσο ως 
εργοδότες όσο και ως εργαζόμενοι, θα 
ενδυνάμωνε την οικονομία της Ένωσης. 



PE491.163v01-00 34/114 AM\904624EL.doc

EL

Η απελευθέρωση του δυναμικού μιας 
τέτοιας αύξησης της δραστηριότητας, 
αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης 
των γυναικών, είναι καίρια για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των θεματικών 
συγκεντρωτικών διατάξεων για το ΕΚΤ, που περιορίζει τον αριθμό των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, ιδίως δεδομένης της οριοθέτησης για την κοινωνική ένταξη.  Η παρούσα 
τροπολογία προτείνει να διατηρηθεί η φιλοδοξία, αλλά αφήνει τις λεπτομέρειες ανοικτές για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

Τροπολογία 1917
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3. Προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και μη διάκριση
1.3.1 Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν 
τις προσπάθειες για να εξαλείψουν τις 
ανισότητες και να προωθήσουν την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
καθώς και να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής 
ή της εθνοτικής καταγωγής, της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού σε όλα τα στάδια της 
υλοποίησης των Ταμείων που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ.
1.3.2 Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιδιώκουν τον στόχο της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
αποτρέψουν κάθε διάκριση κατά την 
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προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων των προγραμμάτων τα 
οποία συγχρηματοδοτούνται από τα 
Ταμεία που καλύπτονται από το ΚΣΠ, και 
να δηλώνουν με σαφήνεια τις δράσεις που 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτήν την 
αρχή στα προγράμματα. Κατά συνέπεια, 
θα πρέπει να αποτιμηθούν και να 
αντιμετωπιστούν οι φραγμοί όσον αφορά 
τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας.
1.3.3 Η υψηλότερη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας, τόσο ως 
εργοδότες όσο και ως εργαζόμενοι, θα 
ενδυνάμωνε την οικονομία της Ένωσης. 
Η απελευθέρωση του δυναμικού μιας 
τέτοιας αύξησης της δραστηριότητας, 
αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης 
των γυναικών, είναι καίρια για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση.
(Διαγραφή της παραγράφου 1.3.4 του 
κειμένου των εισηγητών)

Or. en

Τροπολογία 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.3 – παράγραφος 1.3.4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3.4α Η γνωμοδότηση των φορέων 
ισότητας σχετικά με τα προγράμματα του 
ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής θα πρέπει να αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της ύπαρξης όλων των 
απαραίτητων διατάξεων για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων. 
Επιπλέον, συνιστάται θερμά η συμμετοχή 
των φορέων ισότητας ή άλλων 
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οργανισμών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της καταπολέμησης των 
διακρίσεων προκειμένου να παρέχουν την 
απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη όσον 
αφορά την προετοιμασία, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.4 – παράγραφος 1.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.1 Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
που παρέχονται στο κοινό και 
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία που 
καλύπτονται από το ΚΣΠ πρέπει να είναι 
προσπελάσιμα. Ειδικότερα, η 
προσβασιμότητα στο δομημένο 
περιβάλλον, τις μεταφορές, τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και της 
επικοινωνίας είναι ουσιώδους σημασίας 
για την ένταξη των μειονεκτουσών 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων 
με μειωμένη κινητικότητα και ατόμων με 
αναπηρία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
που ισχύει από τις 3 Μαΐου 2008 και τις 
πολιτικές της ΕΕ για την εφαρμογή της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.
(Τροποποιήσεις και προσθήκες στην 
παράγραφο 1.2.4)

Or. en
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Τροπολογία 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.4 – παράγραφος 1.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.2 Είναι καίριο να αντιμετωπιστούν 
καταλλήλως οι ανάγκες των ατόμων που 
έχουν αποκοπεί περισσότερο από την 
αγορά εργασίας, των ατόμων με 
αναπηρία, των μεταναστών, των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, 
των αστέγων, και άλλων ομάδων που 
κινδυνεύουν από τη φτώχεια, των 
παιδιών και των νέων, των ηλικιωμένων, 
των εθνοτικών μειονοτήτων και άλλων 
μειονεκτουσών ομάδων, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η καλύτερη ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας και η πλήρης 
συμμετοχή τους στην κοινωνία.
(Τροποποιήσεις στην παράγραφο 1.4.2)

Or. en

Τροπολογία 1921
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.4 – παράγραφος 1.4.2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.2α Για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, είναι σημαντικό να λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της 
προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία κατά την προετοιμασία και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων και 
επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτούνται 
από τα Ταμεία που καλύπτονται από το 
ΚΣΠ.
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Or. en

Τροπολογία 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.4 – παράγραφος 1.4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να προάγουν 
την κοινωνική συνοχή, σε ισότιμη βάση 
με την οικονομική και εδαφική συνοχή, 
σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Έχει θεσπιστεί ένα 
ελάχιστο μερίδιο για το ΕΚΤ για κάθε 
κατηγορία περιφερειών σύμφωνα με το 
άρθρο 84 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. (...Κανονισμός περί κοινών 
διατάξεων - ΚΚΔ), με αποτέλεσμα ένα 
ελάχιστο συνολικό μερίδιο για το ΕΚΤ της 
τάξης του 25% των πόρων που 
διατίθενται για την πολιτική συνοχής 
(εξαιρουμένης της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»).
(Προσθήκη της τελευταίας πρότασης στο 
τέλος της παραγράφου 1.4.3)

Or. en

Τροπολογία 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.4 – παράγραφος 1.4.3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3α. Προσαρμογή της στεγαστικής 
πολιτικής για την εκπλήρωση των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως 
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σε μειονεκτούσες περιοχές και σε 
ιστορικά κέντρα.

Or. en

Τροπολογία 1924
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.4 – παράγραφος 1.4.3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4.3a Τα κράτη μέλη και η περιφέρεια θα 
πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για τη διασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες 
κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των 
προγραμμάτων και των πράξεων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία που 
διέπονται από τον ΚΚΔ, ενώ θα πρέπει να 
θέσουν σε εφαρμογή θετικές δράσεις που 
θα υποστηρίζονται από τα ταμεία που 
διέπονται από το ΚΣΠ για την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες θα πρέπει να διασφαλίζεται κατά την 
εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων, μαζί με την προώθηση των ίσων ευκαιριών.

Τροπολογία 1925
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.1 Η προσαρμογή στις δημογραφικές 
αλλαγές αποτελεί μία από τις βασικές 
προκλήσεις που θα αντιμετωπίζουν τα 
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κράτη μέλη και οι περιφέρειες στις 
επερχόμενες δεκαετίες. Ο μικρότερος 
ενεργός πληθυσμός σε συνδυασμό με το 
υψηλότερο ποσοστό συνταξιούχων, 
καθώς και τα προβλήματα της διασποράς 
του πληθυσμού θα επιβαρύνουν με 
πρόσθετους περιορισμούς τα συστήματά 
κοινωνικής πρόνοιας των κρατών μελών 
και συνεπώς την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.
(Αντικαθιστά την παράγραφο 1.5.1 της 
τροπολογίας των εισηγητών για το ΚΣΠ, 
αλλά προσθέτει μια παραπομπή στο γεγονός 
ότι η προσθήκη της συγκεκριμενοποιεί τα 
προβλήματα της διασποράς του 
πληθυσμού.)

Or. en

Τροπολογία 1926
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.2 Οι δημογραφικές αλλαγές φέρνουν 
στην επιφάνεια νέες προκλήσεις και γι’ 
αυτό οι δημογραφικές εξελίξεις πρέπει να 
αναλυθούν, να μελετηθούν και να 
εφαρμοστούν σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, ιδίως όπου καθίσταται σαφής η 
ύπαρξη διαφορετικών αναπτυξιακών 
τάσεων. Τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει, κατά περίπτωση, να 
προσφεύγουν στα ταμεία που διέπονται 
από τον ΚΚΔ, προκειμένου να 
αναπτύσσουν στρατηγικές 
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες 
για την αντιμετώπιση των δημογραφικών 
προβλημάτων και για τη δημιουργία 
ευκαιριών για την ανάπτυξη της 
«οικονομίας της τρίτης ηλικίας».



AM\904624EL.doc 41/114 PE491.163v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λέξεις «πρέπει να βασίζονται» είναι πολύ δυνατές και δεν αντικατοπτρίζουν τους εθνικούς 
πόρους που διατίθενται για αυτόν τον σκοπό, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, θα είναι πολύ 
μεγαλύτεροι από το ποσό που λήφθηκε από τα ταμεία που διέπονται από τον ΚΚΔ.

Τροπολογία 1927
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.3 Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα ταμεία που διέπονται 
από τον ΚΚΔ, προκειμένου να λαμβάνουν 
μέτρα για την προώθηση της ένταξης 
όλων των ηλικιακών ομάδων, όπως τη 
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης 
για τους ηλικιωμένους έτσι, ώστε να 
εξασφαλιστεί μια πληθώρα 
πλεονεκτημάτων για τους ανθρώπους, τις 
κοινωνίες και τους δημόσιους 
προϋπολογισμούς. Η βέλτιστη χρήση 
όλων των υφιστάμενων ανθρώπινων 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων των 
άνεργων νέων, συνιστά άμεσο καθήκον 
των ταμείων που διέπονται από τον ΚΚΔ 
για τη συμβολή τους στη μεγιστοποίηση 
του δυναμικού όλων των ενεργών 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης, καθώς 
και τη μεγιστοποίηση της βελτιωμένης 
πρόσβασης, της επάρκειας και της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και των 
κοινωνικών δομών υποστήριξης. Οι 
επενδύσεις στις υγειονομικές υποδομές θα 
εξυπηρετούσαν τον ίδιο στόχο περί 
εξασφάλισης ενός παρατεταμένου 
ενεργού βίου με καλή υγεία για όλους τους 
πολίτες της Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση επικεντρώνεται όχι μόνο στις ευκαιρίες απασχόλησης για τους 
ηλικιωμένους, αλλά και σε άλλα μέτρα που αφορούν στη βελτίωση της πρόσβασης και των 
άνεργων νέων στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 1928
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
μακροχρόνιες προκλήσεις των 
δημογραφικών αλλαγών. Σε περιοχές που 
επηρεάζονται περισσότερο από τις 
δημογραφικές αλλαγές, τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να υιοθετήσουν προσεγγίσεις 
για:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτιωμένων συνθηκών 
για τις οικογένειες και ενός βελτιωμένου 
συνδυασμού του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου·
β) την ενίσχυση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης επενδύοντας στην 
εκπαίδευση και την έρευνα· 
γ) την εστίαση κατά περίπτωση στην 
επάρκεια και την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης, καθώς και των κοινωνικών 
δομών υποστήριξης· και
δ) τη διασφάλιση οικονομικών παροχών 
υγειονομικής, κοινωνικής και 
μακροπρόθεσμης περίθαλψης 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
σε υποδομές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστεί το νομικό καθεστώς και οι αρχές θεματικής συγκέντρωσης. Η λέξη «πρέπει 
να» εισαγάγει μια υποχρέωση που δεν προκύπτει από το κείμενο του κανονισμού. Οι 
τροπολογίες στα σημεία α), β), γ) και δ) προσδιορίζουν τις δράσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 1929
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
των δημογραφικών αλλαγών. Στις 
περιοχές εκείνες που επηρεάζονται 
περισσότερο από τις δημογραφικές 
αλλαγές, πρέπει να προσδιορίσουν μέτρα 
για:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτιωμένων συνθηκών 
για τις οικογένειες και μιας βελτιωμένης 
ισορροπίας ανάμεσα στον επαγγελματικό 
και τον οικογενειακό βίο·
β) την ενίσχυση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης επενδύοντας στην 
εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία· 
γ) την εστίαση στην επάρκεια και την 
ποιότητα της εκπαίδευσης, της 
κοινωνικής προστασίας και των 
κοινωνικών δομών υποστήριξης·
και
δ) τη διασφάλιση οικονομικών παροχών 
υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικών 
υπηρεσιών και μακροπρόθεσμης 
περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης της 
επένδυσης σε υποδομές.
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(Αντικαθιστά την παράγραφο 1.5.4 της 
τροπολογίας των εισηγητών για το ΚΣΠ, 
αλλά προσθέτει μια παραπομπή στις 
επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας και 
της κοινωνικής προστασίας.)

Or. en

Τροπολογία 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
των δημογραφικών αλλαγών. Στις 
περιοχές εκείνες που επηρεάζονται 
περισσότερο από τις δημογραφικές 
αλλαγές, πρέπει να προσδιορίσουν μέτρα 
για:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτιωμένων συνθηκών 
για τις οικογένειες και μιας βελτιωμένης 
ισορροπίας ανάμεσα στον επαγγελματικό 
και τον ιδιωτικό βίο·
β) την ενίσχυση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης επενδύοντας στην 
εκπαίδευση και την έρευνα· 
γ) την εστίαση στην επάρκεια και την 
ποιότητα της εκπαίδευσης και των δομών 
κοινωνικής υποστήριξης· και
δ) τη διασφάλιση οικονομικών παροχών 
υγειονομικής περίθαλψης και 
μακροπρόθεσμης περίθαλψης 
συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε 
υποδομές.
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(Τροποποίηση της διατύπωσης στην 
παράγραφο 1.5.4 σημείο a))

Or. en

Τροπολογία 1931
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.5.4 Κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη και 
οι περιφέρειες θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις 
των δημογραφικών αλλαγών. Στις 
περιοχές εκείνες που επηρεάζονται 
περισσότερο από τις δημογραφικές 
αλλαγές, πρέπει να προσδιορίσουν μέτρα 
για:
α) τη στήριξη της δημογραφικής 
ανανέωσης μέσω βελτιωμένων συνθηκών 
για τις οικογένειες και μιας βελτιωμένης 
ισορροπίας ανάμεσα στον επαγγελματικό 
και τον οικογενειακό βίο·
β) την ενίσχυση της απασχόλησης· την 
αύξηση της παραγωγικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης επενδύοντας στην 
εκπαίδευση και την έρευνα· 
γ) την εστίαση στην επάρκεια και την 
ποιότητα της εκπαίδευσης, της 
κοινωνικής προστασίας και των 
κοινωνικών δομών υποστήριξης·
και
δ) τη διασφάλιση οικονομικών παροχών 
υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικών 
υπηρεσιών και μακροπρόθεσμης 
περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης της 
επένδυσης σε υποδομές.

Or. en
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Τροπολογία 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.5 – παράγραφος 1.5.4 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη διασφάλιση παροχών υγειονομικής 
περίθαλψης και μακροπρόθεσμης 
περίθαλψης συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε υποδομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της λέξης «οικονομικών».

Τροπολογία 1933
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.2 Σε αυτό το πλαίσιο, τα ταμεία που 
διέπονται από τον ΚΚΔ καθιστούν δυνατό 
τον συνδυασμό των δυνάμεων διαφόρων 
ταμείων της ΕΕ σε ολοκληρωμένα 
πακέτα προσαρμοσμένα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές 
και περιφερειακές ειδικές ανάγκες. Αυτά 
τα μέσα συνίστανται στις ολοκληρωμένες 
εδαφικές επενδύσεις, την τοπική 
ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων, τις ολοκληρωμένες πράξεις 
και τα κοινά σχέδια δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα που προτείνει ο παρών κανονισμός πρέπει να προσδιοριστούν.
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Τροπολογία 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.2 Σε αυτό το πλαίσιο, τα ταμεία που 
διέπονται από τον ΚΚΔ καθιστούν δυνατό 
το συνδυασμό των δυνάμεων διαφόρων 
ταμείων της ΕΕ σε ολοκληρωμένα 
πακέτα προσαρμοσμένα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές, 
εδαφικές και περιφερειακές ειδικές 
ανάγκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί η εδαφική διάσταση.

Τροπολογία 1935
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.2α Προκειμένου να εξεταστεί πλήρως 
η αρχή της εδαφικής συνοχής, η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
προαγωγή της έξυπνης, αειφόρου και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης πρέπει να 
αντικατοπτρίζει το ρόλο των αστικών, 
αγροτικών, παράκτιων περιοχών, των 
περιοχών με ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα και να 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές προκλήσεις 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένων 
υπερβόρειων περιοχών και των 
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νησιώτικων, διασυνοριακών και ορεινών 
περιοχών. Πρέπει επίσης να εξεταστούν 
οι σχέσεις υπαίθρου-πόλης, ως προς την 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και 
υψηλής ποιότητας υποδομές και 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσθέτει ένα ακόμη σημείο (1.6.2 νέο) στο Τμήμα 1.6 του Παραρτήματος που 
προτείνεται στην τροπολογία των εισηγητών για το ΚΣΠ.

Τροπολογία 1936
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων που 
στοχεύουν στον καθορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα κυρίαρχα 
εδαφικά, διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα 
σύνδεσης της εν λόγω περιφέρειας, τα 
πρότυπα απασχόλησης και την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· 
τις διασυνοριακές διασυνδέσεις· τις 
σχέσεις υπαίθρου-πόλης· τις τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στους 
διάφορους τομείς· την πολιτισμική 
κληρονομιά· τη γήρανση και τις 
δημογραφικές μεταβολές· κ.λπ.
(Αντικαθιστά την παράγραφο 1.6.3 του 
Παραρτήματος που προτείνεται στην 
τροπολογία των εισηγητών για το ΚΣΠ· 
προσθέτει τις διασυνοριακές διασυνδέσεις)

Or. en
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Τροπολογία 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων που 
στοχεύουν στον καθορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα κυρίαρχα 
εδαφικά, διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα 
σύνδεσης της εν λόγω περιφέρειας, τα 
πρότυπα απασχόλησης και την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· 
τις σχέσεις υπαίθρου-πόλης και την 
αειφόρο ανάπτυξη· τις τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στους 
διάφορους τομείς· την πολιτισμική 
κληρονομιά· τη γήρανση και τις 
δημογραφικές μεταβολές· κ.λπ.
(Τροποποιήσεις στην παράγραφο 1.6.3.)

Or. en

Τροπολογία 1938
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων που 
στοχεύουν στον καθορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη
μέλη μαζί με τις περιφέρειες και τις 
τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν 
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ιδιαίτερη προσοχή στα κυρίαρχα 
εδαφικά, διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα 
σύνδεσης της εν λόγω εδαφικής ενότητας, 
τα πρότυπα απασχόλησης και την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· 
τις σχέσεις υπαίθρου-πόλης· τις τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στους 
διάφορους τομείς· την πολιτισμική και 
ιστορική κληρονομιά· τη γήρανση και τις 
δημογραφικές μεταβολές· κ.λπ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τις 
τοπικές κυβερνήσεις.

Τροπολογία 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων που 
στοχεύουν στον καθορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα κυρίαρχα 
εδαφικά, διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα 
σύνδεσης της εν λόγω περιφέρειας, τα 
πρότυπα απασχόλησης και την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· 
τις σχέσεις υπαίθρου-πόλης· τις 
διασυνοριακές προκλήσεις· τις τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στους 
διάφορους τομείς· την πολιτισμική 
κληρονομιά· τη γήρανση και τις 
δημογραφικές μεταβολές, κ.λπ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διασυνοριακές προκλήσεις.

Τροπολογία 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.3 Κατά την ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των προγραμμάτων που 
στοχεύουν στον καθορισμό των 
καταλληλότερων παρεμβάσεων, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα κυρίαρχα 
εδαφικά, διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά, όπως την κινητικότητα 
εντός της περιφέρειας, τα πρότυπα 
απασχόλησης και την κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού· το τοπικό δυναμικό 
για την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
αειφόρο χρήση των πόρων και των 
ανανεώσιμων ενεργειών, την προστασία 
της βιοποικιλότητας· τις σχέσεις 
υπαίθρου-πόλης· τις τοπικές 
αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στους 
διάφορους τομείς· την πολιτισμική 
κληρονομιά· τη γήρανση και τις 
δημογραφικές μεταβολές· κ.λπ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποστήριξη της Ένωσης θα πρέπει να σέβεται το υφιστάμενο τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό 
και να προσφέρει στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες κίνητρα για την αξιοποίησή του. Το τοπικό 
δυναμικό για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αειφόρο χρήση των πόρων και των 
ανανεώσιμων ενεργειών, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας θα πρέπει να 
αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων·

Τροπολογία 1941
Oldřich Vlasák
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.4 Τα κράτη μέλη μαζί με τις 
περιφέρειες και τις τοπικές κυβερνήσεις 
πρέπει να αναλύσουν ποιες είναι οι 
μείζονες οικονομικές και κοινωνικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ως 
απόκριση σε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει 
επίσης να εξετάσουν ποιοι είναι οι 
συγκεκριμένοι τομείς της ευημερίας των 
πολιτών τους που επιθυμούν να 
επηρεάσουν και να βελτιώσουν με την 
πολιτική και πώς η πολιτική πρέπει να 
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο του εν λόγω 
κράτους μέλους ή της περιφέρειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο τις οικονομικές όσο και τις 
κοινωνικές προκλήσεις. Οι τοπικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να εξαιρεθούν από αυτήν τη 
διαδικασία.

Τροπολογία 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων (με βάση την 
εμπειρία από το πρόγραμμα LEADER 
στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης) 
μπορεί να συμπληρώσει και να βελτιώσει 
την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών 
για όλα τα ταμεία του ΚΣΠ. Στοχεύει 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας των στρατηγικών 
εδαφικής ανάπτυξης με την ανάθεση της 
λήψης αποφάσεων και της υλοποίησης σε 
μια τοπική κοινοπραξία δημόσιων και 
ιδιωτικών παραγόντων, καθώς και 
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. 
Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει να 
υλοποιηθεί στα πλαίσια μιας στρατηγικής 
προσέγγισης που ακολουθείται από 
δημόσιους φορείς χάραξης πολιτικής, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
ορισμός «από τη βάση προς την κορυφή» 
των τοπικών αναγκών θα λάβει υπόψη τις 
προτεραιότητες που ορίστηκαν σε 
ανώτερα επίπεδα. Τα κράτη μέλη, σε 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει ως εκ τούτου να 
ορίσουν την προσέγγισή τους για την 
τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων σε όλα τα ταμεία 
του ΚΣΠ. Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, το 
LEADER θα συνεχίσει να αποτελεί 
υποχρεωτικό στοιχείο σε κάθε 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Οι 
υφιστάμενες ομάδες LEADER θα πρέπει 
να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις 
επιτυχείς στρατηγικές ανάπτυξης.
(Προσθήκη του δεύτερου τμήματος των 
προτάσεων στο τέλος της παραγράφου 
1.6.4)

Or. en
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Τροπολογία 1943
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.4α Οποιοδήποτε μέσο 
ενσωματωμένης προσέγγισης 
χρησιμοποιεί το κράτος μέλος πρέπει να 
υλοποιείται στο πλαίσιο στρατηγικών 
προσεγγίσεων που ακολουθούνται από 
εκλεγμένους δημόσιους φορείς χάραξης 
πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι ο ορισμός «από τη βάση προς την 
κορυφή» των τοπικών αναγκών λαμβάνει 
υπόψη προτεραιότητες που ορίστηκαν σε 
ανώτερο επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1944
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.5 Προκειμένου να προαχθούν οι ορθές 
πολιτικές που θα έχουν προσαρμοστεί 
στις ειδικές περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
πολιτικών, όπου θα λαμβάνουν υπόψη 
τους σχετικούς τομείς, αλλά θα 
επικεντρώνονται στα ακόλουθα κεντρικά 
στοιχεία:
α) την αξιολόγηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού και ικανότητας για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε επίπεδο 
περιφέρειας·
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β) την αξιολόγηση και την εκτίμηση της 
υλοποίησης νέων εδαφικών μέσων, όπως 
των ολοκληρωμένων εδαφικών 
επενδύσεων, των κοινών σχεδίων δράσης 
και της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·
γ) την εκτίμηση των αναπτυξιακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
περιφέρεια και της ικανότητας 
αντιμετώπισής τους·
δ) την εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
ε) τον σχεδιασμό των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής υλοποίησης της 
πολιτικής·
στ) την επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και αντίκτυπου που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την παράγραφο 1.6.5 του Παραρτήματος που προτείνεται στην τροπολογία των 
εισηγητών για το ΚΣΠ, αλλά προσθέτει μια παραπομπή στα νέα προτεινόμενα εδαφικά μέσα.

Τροπολογία 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.5 Προκειμένου να προαχθούν οι ορθές 
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πολιτικές που θα έχουν προσαρμοστεί 
στις ειδικές περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
πολιτικών, όπου θα λαμβάνουν υπόψη 
τους σχετικούς τομείς, αλλά θα 
επικεντρώνονται στα ακόλουθα κεντρικά 
στοιχεία:
α) την αξιολόγηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού και ικανότητας για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε επίπεδο 
περιφέρειας·
β) την εκτίμηση των αναπτυξιακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
περιφέρεια και της ικανότητας 
αντιμετώπισής τους·
γ) την εκτίμηση των προκλήσεων 
διασυνοριακής φύσης.
δ) την εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·
ε) τον σχεδιασμό των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής υλοποίησης της 
πολιτικής·
στ) την επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και αντίκτυπου που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσθέτει ένα σημείο γ), προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διασυνοριακές 
προκλήσεις.
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Τροπολογία 1946
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.5 Προκειμένου να προαχθούν οι ορθές 
πολιτικές που θα έχουν προσαρμοστεί 
στις ειδικές περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
περαιτέρω μια ολοκληρωμένη εδαφική 
προσέγγιση για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των πολιτικών, όπου θα 
λαμβάνουν υπόψη τους σχετικούς τομείς, 
αλλά θα επικεντρώνονται στα ακόλουθα 
κεντρικά στοιχεία:
α) την αξιολόγηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού και ικανότητας για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε επίπεδο 
κράτους, περιφέρειας και τοπικών 
κυβερνήσεων·
β) την εκτίμηση των αναπτυξιακών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει το 
κράτος, οι περιφέρειές του και οι τοπικές 
κυβερνήσεις του, καθώς και της 
ικανότητας αντιμετώπισής τους·
γ) την εξέταση της κατάλληλης εδαφικής 
κλίμακας και πλαισίου για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση της πολιτικής 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.
δ) τον σχεδιασμό των ρυθμίσεων 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής υλοποίησης της 
πολιτικής·
ε) την επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
αποτελεσμάτων και αντίκτυπου που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της πολιτικής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν κράτη μέλη αρμόδια για τον προγραμματισμό. Επομένως, είναι σε θέση, στα πλαίσια 
του δικού τους θεσμικού και συνταγματικού καθεστώτος, να αποφασίσουν σχετικά με 
οποιαδήποτε αρχή υπεύθυνη για τον προγραμματισμό ή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Από την 
άλλη πλευρά, θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί η ικανότητα και οι προκλήσεις των περιφερειών 
και των τοπικών κυβερνήσεων.

Τροπολογία 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.5 Προκειμένου να προαχθούν οι ορθές 
πολιτικές που θα έχουν προσαρμοστεί 
στις ειδικές περιφερειακές ανάγκες, τα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να 
αναπτύξουν περαιτέρω μια 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
πολιτικών. Η μέθοδος της 
ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης θα 
πρέπει να αποτελεί το κύριο εργαλείο για 
την επίτευξη ισόρροπης και αειφόρου 
ανάπτυξης, η οποία θα παρέχει 
δυνατότητες προαγωγής της 
απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης 
και της ευημερίας, θα λαμβάνει υπόψη 
τους σχετικούς τομείς, αλλά θα εστιάζει 
στα ακόλουθα κεντρικά στοιχεία:
(Τροποποιήσεις στην παράγραφο 1.6.5.)

Or. en

Τροπολογία 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.5 – σημείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) την πιθανότητα συνδυασμού μίας ή 
περισσοτέρων συμπληρωματικών 
επενδυτικών προτεραιοτήτων από 
διαφορετικούς θεματικούς στόχους σε 
έναν άξονα προτεραιότητας ή εντός ενός 
προγράμματος·
(Προσθήκη του νέου στοιχείου γ α) στην 
παράγραφο 1.6.5 )

Or. en

Τροπολογία 1949
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 – παράγραφος 1.6.5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6.5α Οποιοδήποτε μέσο ολοκληρωμένης 
προσέγγισης χρησιμοποιεί το κράτος 
μέλος πρέπει να υλοποιείται στο πλαίσιο 
στρατηγικών προσεγγίσεων που 
ακολουθούνται από εκλεγμένους 
δημόσιους φορείς χάραξης πολιτικής,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
ορισμός «από τη βάση προς την κορυφή» 
των τοπικών αναγκών λαμβάνει υπόψη 
προτεραιότητες που ορίστηκαν σε 
ανώτερο επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που υλοποιείται από διάφορα ολοκληρωμένα μέσα που 
προτείνονται στον παρόντα Κανονισμό πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις στρατηγικές 
προσεγγίσεις των εκλεγμένων φορέων χάραξης πολιτικής.

Τροπολογία 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6a Κοινωνική ένταξη
Προώθηση της ένταξης όλων των 
ομάδων που αντιμετωπίζουν ή 
απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό. Προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας. Αγώνας για την εξάλειψη της 
φτώχειας. Προώθηση του κοινωνικού 
διαλόγου. Καταπολέμηση της ανεργίας με 
ενεργές πολιτικές στις αγορές εργασίας. 
Πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας. 
Προώθηση της ισότητας ευκαιριών και 
της ισότητας στην επιτυχία. Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη.

Or. en

Τροπολογία 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6β Ανάπτυξη της απασχόλησης
Προώθηση της συμμετοχής του συνόλου 
του ενεργού πληθυσμού, και ιδίως των 
νέων και των ηλικιωμένων. Βελτίωση της 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 
Επενδύσεις στην εκπαίδευση, τη συνεχή 
εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση. Υποστήριξη της 
ίδρυσης επιχειρήσεων, ιδίως των 
καινοτόμων, μέσω της προώθησης 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων 
ερευνητικών οργανισμών και των 
επιχειρήσεων καθώς και μέσω της 
στήριξης των ιδρυτών με τη διαμόρφωση 
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υποστηρικτικών και συμβουλευτικών 
μηχανισμών. Συμβολή στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης από τους αιτούντες 
εργασία.

Or. fr

Τροπολογία 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 1 – Τμήμα 1.6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.6γ Υποδομές μεταφορών

1.6.1 Διασφάλιση του απεγκλωβισμού και 
της εδαφικής συνέχειας των πλέον 
απομονωμένων εδαφών. Βελτίωση της 
πρόσβασης των υπηρεσιών για επιβάτες 
και εμπορεύματα. Βελτίωση της 
ανάπτυξης των γραμμών θαλάσσιων 
μεταφορών σύνδεσης ανάμεσα στα νησιά 
και των γραμμών θαλάσσιων 
ενδομεταφορών στις νησιωτικές 
υπερπόντιες περιφέρειες.
1.6.2 Προώθηση των μέσων μεταφοράς 
που σέβονται το φυσικό περιβάλλον 
(ρύπανση, αντίκτυπος) και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων στις αστικές 
περιοχές (ρύπανση, θόρυβος, 
κυκλοφορία) με την ενθάρρυνση της 
χρήσης συγκοινωνιών και των 
πρωτοβουλιών για εναλλακτικά μέσα 
μεταφοράς καθώς και με την καταβολή 
προσπαθειών για την ενίσχυση του οδικού 
δικτύου και την αύξηση του 
επαγγελματισμού των μεταφορέων.

Or. fr
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Τροπολογία 1953
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.1 – παράγραφος 2.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.1 Προκειμένου να επιτευχθούν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα για την αειφόρο 
μεγέθυνση και ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο, έχει σημασία να συντονιστούν 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης, καθώς και 
τα σχετικά μέσα, τα οποία 
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην 
επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και της πιο 
ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης στην 
ΕΕ. Αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 
για τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
τους εθνικούς και υποεθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών για 
τη χρηματοδότηση κοινών πολιτικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και για τη 
βελτιωμένη κάθετη συνεργασία ανάμεσα 
στην ΕΕ και τις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν οι τοπικές αρχές.

Τροπολογία 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 1 – Τμήμα 2.1 – παράγραφος 2.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.1 Προκειμένου να επιτευχθούν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα για την αειφόρο 
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μεγέθυνση και ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο, έχει σημασία να συντονιστούν 
όλες οι πολιτικές της Ένωσης, καθώς και
τα μέσα τους, τα οποία διαδραματίζουν 
κάποιο ρόλο στην επίτευξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και της πιο ισορροπημένης 
εδαφικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτό 
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη για τον 
καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και τους 
εθνικούς και υποεθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών, για 
την ενίσχυση της ολοκλήρωσης και της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 
του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, 
καθώς και για τη χρηματοδότηση κοινών 
πολιτικών προτεραιοτήτων και τη 
βελτιωμένη κάθετη συνεργασία ανάμεσα 
στην ΕΕ και τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στους προϋπολογισμούς δεν 
συνεπάγεται την εισαγωγή μακροοικονομικών όρων.

Τροπολογία 1955
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.1 – παράγραφος 2.1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.2 Οι συνέργειες και ο συντονισμός δεν 
συνεπάγονται ενιαίες λύσεις. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 
ενδελεχέστερης ανάλυσης του αντίκτυπου 
των πολιτικών της Ένωσης και της 
συνοχής με στόχο την προώθηση 
αποτελεσματικών συνεργειών και τον 
εντοπισμό και προαγωγή των 
καταλληλότερων μέσων σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο για την υποστήριξη των τοπικών 
και περιφερειακών επενδύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1956
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.1 – παράγραφος 2.1.3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1.3 Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν συνέπεια στον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση των 
σταδίων ανάμεσα στις παρεμβάσεις που 
υποστηρίζονται από τα ταμεία που 
διέπονται από τον ΚΚΔ και τους στόχους 
των άλλων πολιτικών της ΕΕ. Για το 
σκοπό αυτό, πρέπει να επιδιώξουν:

Or. en

Τροπολογία 1957
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.2 – παράγραφος 2.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.2 Ειδικότερα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αναπτύξουν μια 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας για «έξυπνη 
εξειδίκευση» σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι 
στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν με 
στενή συνεργασία των εθνικών, 
περιφερειακών και άλλων διαχειριστικών 
αρχών και των αρχών τις οποίες αφορά 
άμεσα το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, 
αλλά και με τη συμμετοχή φορέων όπως 
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πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία και 
κοινωνικούς εταίρους. Αυτές οι 
στρατηγικές καινοτομίας πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο τις 
προκαταρκτικές όσο και τις μετέπειτα 
ενέργειες από και προς το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται αναγκαστικά για διαχειριστικές αρχές μόνο σε επίπεδο κράτους ή περιφέρειας.

Τροπολογία 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.2 – παράγραφος 2.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.2 Ειδικότερα, τα κράτη μέλη και οι
περιφέρειες πρέπει να αναπτύξουν μια 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας για «έξυπνη 
εξειδίκευση» σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι 
στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν με 
στενή συνεργασία των εθνικών ή 
περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και 
των αρχών τις οποίες αφορά άμεσα το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αλλά και με 
τη συμμετοχή φορέων όπως 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία, ΜΜΕ 
και κοινωνικούς εταίρους. Αυτές οι 
στρατηγικές καινοτομίας πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο τις 
προκαταρκτικές όσο και τις μετέπειτα 
ενέργειες από και προς το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020.

Or. en
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Τροπολογία 1959
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.2 – παράγραφος 2.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.2 Ειδικότερα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να αναπτύξουν μια 
εθνική ή περιφερειακή στρατηγική 
έρευνας και καινοτομίας για «έξυπνη 
εξειδίκευση» σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι 
στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν με 
στενή συνεργασία των εθνικών ή 
περιφερειακών διαχειριστικών αρχών και 
των αρχών τις οποίες αφορά άμεσα το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αλλά και με 
τη συμμετοχή φορέων όπως 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, τοπική βιομηχανία και 
εταίρους κοινωνικής οικονομίας. Αυτές οι 
στρατηγικές καινοτομίας πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο τις 
προκαταρκτικές όσο και τις μετέπειτα 
ενέργειες από και προς το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020.

Or. en

Τροπολογία 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.2 – παράγραφος 2.2.2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-2.2.2α Ο όρος «έξυπνη εξειδίκευση» 
σημαίνει την ανάπτυξη της Ε&Α και της 
πολιτικής καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο στόχος της έξυπνης 
εξειδίκευσης είναι η προαγωγή της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης 
των δημόσιων επενδύσεων 
χρησιμοποιώντας συνέργειες μεταξύ 
χωρών και περιφερειών και ενισχύοντας 
την ικανότητα καινοτομίας τους. Η 
στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης 
συνίσταται σε ένα πολυετές πρόγραμμα 
στρατηγικής, ο στόχος του οποίου είναι η 
ανάπτυξη ενός λειτουργικού εθνικού ή 
περιφερειακού συστήματος έρευνας και 
καινοτομίας.
(Ένα νέο σημείο 2.2.2 πριν από το σημείο 
2.2.2 του κειμένου της εισηγήτριας)

Or. en

Τροπολογία 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.2 – παράγραφος 2.2.2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.2α. «Οι ερευνητικές υποδομές 
αποτελούν εγκαταστάσεις, πόρους, 
οργανωτικά συστήματα και υπηρεσίες 
που χρησιμοποιούνται από τις 
ερευνητικές κοινότητας για τη διενέργεια 
έρευνας και καινοτομίας στο εκάστοτε 
πεδίο τους. Ανάλογα με την περίπτωση, 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πέρα από 
την έρευνα, π.χ. για την παροχή 
εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών. 
Στις υποδομές αυτές συγκαταλέγονται τα 
εξής: βασικός επιστημονικός εξοπλισμός 
(ή δέσμες μηχανισμών)· βασιζόμενοι στη 
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γνώση πόροι, όπως συλλογές, αρχεία ή 
επιστημονικά δεδομένα· ηλεκτρονικές 
υποδομές, όπως δεδομένα, συστήματα 
υπολογιστικής και λογισμικού, δίκτυα 
επικοινωνίας και συστήματα για την
προαγωγή της διαφάνειας και της 
ψηφιακής εμπιστοσύνης».

Or. en

Τροπολογία 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Νίκος 
Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.2 – παράγραφος 2.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.4 Οι μετέπειτα ενέργειες πρέπει να 
παρέχουν τα μέσα για την αξιοποίηση και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας και της καινοτομίας, τα οποία 
προκύπτουν από το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020, στην αγορά και στην 
ευρύτερη ερευνητική κοινότητα και 
μπορούν να περιλαμβάνουν: πιλοτικές 
μονάδες και εγκαταστάσεις επίδειξης, 
εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης 
της προτεινόμενης λύσης και 
χρηματοδότηση σε πρώιμα στάδια, 
εκκολαπτήρια, εφαρμοσμένη έρευνα, 
ειδικές ικανότητες μεταφοράς 
βιομηχανικής και τεχνολογικής 
τεχνογνωσίας, καθώς και στήριξη 
συνεργατικών σχηματισμών (cluster).
(Τροποποιήσεις στην παράγραφο 2.2.4)

Or. en

Τροπολογία 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Νίκος 
Χρυσόγελος, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.2 – παράγραφος 2.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2.5 Πρέπει να παρασχεθεί κοινή 
υποστήριξη στις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές για τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση παρόμοιων 
στρατηγικών καινοτομίας, οι οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνουν: υποστήριξη 
για τον προσδιορισμό ευκαιριών 
συγχρηματοδότησης των υποδομών 
έρευνας και καινοτομίας ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, προαγωγή της διεθνούς 
συνεργασίας, μεθοδολογική υποστήριξη 
μέσω αξιολογήσεων από ομότιμους, 
στρατηγικές ανοικτής πρόσβασης για 
δημοσιεύσεις και δεδομένα έρευνας, 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
εκπαίδευση σε όλες τις περιφέρειες.
(Τροποποιήσεις στην παράγραφο 2.2.5)

Or. en

Τροπολογία 1964
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.3 Θα πρέπει να επιδιωχθούν 
συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE, ιδίως 
με ολοκληρωμένα έργα στους τομείς της 
φύσης (ειδικότερα τους τομείς των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος και 
βιοποικιλότητας), του νερού, των 
αποβλήτων, του αέρα, του μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ο 
συντονισμός με το πρόγραμμα LIFE 
μπορεί να διασφαλιστεί με την 
υποστήριξη έργων συμπληρωματικής 
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φύσης, καθώς και με την προαγωγή της 
χρήσης λύσεων, μεθόδων και 
προσεγγίσεων που έχουν επικυρωθεί από 
το πρόγραμμα LIFE.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προβλέπει ευελιξία για τα κράτη μέλη, ιδίως δεδομένων των απαιτήσεων για 
θεματική συγκέντρωση.

Τροπολογία 1965
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.4 Όπου κρίνεται κατάλληλο, η χρήση 
Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ), Εκτιμήσεων των 
Επιπτώσεων στην Αειφορία (ΕΕΑ), 
Στρατηγικών Περιβαλλοντικών 
Εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και άλλων σχετικών 
μέσων θα πρέπει να προαχθεί, 
προκειμένου να συνεκτιμηθεί η απώλεια 
της βιοποικιλότητας και οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στον εδαφικό 
προγραμματισμό (συμπεριλαμβανομένων 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών) 
και την περιφερειακή και τοπική λήψη 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προβλέπει ευελιξία για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

Τροπολογία 1966
Victor Boştinaru
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.4 Η χρήση Εκτιμήσεων 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), 
Εκτιμήσεων των Επιπτώσεων στην 
Αειφορία (ΕΕΑ), Στρατηγικών 
Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων (ΣΠΕ) και 
άλλων σχετικών μέσων πρέπει να 
ενισχυθεί, προκειμένου να προληφθεί και 
να συνεκτιμηθεί η απώλεια της 
βιοποικιλότητας και οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στον εδαφικό 
προγραμματισμό (συμπεριλαμβανομένων 
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών) 
και την περιφερειακή και τοπική λήψη 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1967
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.5 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθούν τις πράσινες υποδομές, τις 
οικολογικές καινοτομίες και την 
υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών για 
τη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης 
οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προβλέπει ευελιξία για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.
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Τροπολογία 1968
Jens Nilsson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες, 
την ενεργειακή απόδοση και την 
υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών για 
τη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης 
οικονομίας.

Or. en

Τροπολογία 1969
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες 
και την υιοθέτηση τεχνολογικών 
καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας πιο 
πράσινης οικονομίας.
(Αντικαθιστά την παράγραφο 2.3.5 του 
Παραρτήματος που προτείνεται στην 
τροπολογία των εισηγητών για το ΚΣΠ· 
διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
προωθήσουν τις πράσινες υποδομές, αλλά 
δεν μπορούν να εξαναγκαστούν προς αυτήν 
την κατεύθυνση, όταν θίγονται άλλα 
επείγοντα ζητήματα).

Or. en
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Τροπολογία 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να προωθούν τις πράσινες 
υποδομές, τις οικολογικές καινοτομίες, 
τις λύσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστημα και την υιοθέτηση 
τεχνολογικών καινοτομιών για τη 
διαμόρφωση μιας πιο πράσινης 
οικονομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταξύ πολλών λύσεων, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει ρητά λύσεις που βασίζονται στο 
οικοσύστημα και είναι πολλά υποσχόμενες και μπορούν να παρέχουν τη βέλτιστη σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας σε πολλές περιπτώσεις, όπως την επεξεργασία ύδατος και τη 
διαχείριση πλημμυρών. Δεν είναι ακόμη επαρκώς ορατές για να ενσωματωθούν, γι’ αυτό 
χρήζουν ρητής υποστήριξης.

Τροπολογία 1971
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.8 Επιπλέον, η χρηματοδότηση από τα 
ταμεία που διέπονται από τον ΚΚΔ θα 
μπορούσε να συντονιστεί με στήριξη από 
το πρόγραμμα NER 300, το οποίο 
χρησιμοποιεί τα έσοδα από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία προβλέπει ευελιξία για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

Τροπολογία 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.3 – παράγραφος 2.3.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3.8 Επιπλέον, η χρηματοδότηση από τα 
ταμεία που διέπονται από τον ΚΚΔ πρέπει 
να συντονιστεί με στήριξη από το 
πρόγραμμα NER 300, το οποίο 
χρησιμοποιεί τα έσοδα από τη 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα 
μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.[1]
[1] ΕΕ L 290, 6.11.2010, σ. 39–48 
2010/670/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής 
της 3 Νοεμβρίου του 2010 περί κριτηρίων 
και μέτρων για τη χρηματοδότηση 
εμπορικών έργων επίδειξης που 
αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά 
ασφαλή δέσμευση και αποθήκευση CO2, 
καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας 
σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (2010/670/ΕΕ) ΕΕ L 275, 
25.10.2003, σ. 32–46.
(Τροποποιήσεις στην παράγραφο 2.3.8)

Or. en
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Τροπολογία 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4. Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα –
«ERASMUS για Όλους».

Or. en

Τροπολογία 1974
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4 – παράγραφος 2.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.1 Οι συνέργειες μεταξύ των ταμείων 
που διέπονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος «Erasmus για Όλους» 
πρέπει να αυξηθούν, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 
επενδύσεων στους ανθρώπους. Αυτές οι 
επενδύσεις θα ωφελήσουν σημαντικά 
τόσο τους ιδιώτες όσο και την κοινωνία 
ως σύνολο συνεισφέροντας στην 
ανάπτυξη και την ευημερία. Το 
πρόγραμμα «Erasmus για Όλους» 
υποστηρίζει μόνο διακρατικά έργα, ενώ η 
πολιτική συνοχής διακρίνεται από μια πιο 
έντονη περιφερειακή διάσταση. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν 
εργαλεία και μεθόδους που προκύπτουν 
από τη διακρατική συνεργασία μέσω του 
«Erasmus για Όλους» και κατόπιν να τα 
υλοποιούν στην εδαφική επικράτειά τους 
μέσω των ταμείων που διέπονται από τον 
ΚΚΔ.

Or. en
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Τροπολογία 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4 – παράγραφος 2.4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.1 Οι συνέργειες μεταξύ των ταμείων 
που διέπονται από τον ΚΚΔ και του 
προγράμματος «Erasmus για Όλους» 
πρέπει να διασφαλιστούν, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των 
εργαλείων που αναπτύσσονται και ο 
κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος 
των επενδύσεων στους ανθρώπους. Αυτές 
οι συγχρονισμένες επενδύσεις θα 
ωφελήσουν τόσο τους ιδιώτες όσο και την 
κοινωνία ως σύνολο συνεισφέροντας στην 
ανάπτυξη και την ευημερία, παρέχοντας 
βελτιωμένη διαπολιτισμική κατανόηση, 
πρόσβαση σε ένα μεγάλο φάσμα δράσεων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τόσο 
επίσημων όσο και ανεπίσημων, και 
προσφέροντας ώθηση σε νεανικές 
πρωτοβουλίες και ενέργειες πολιτών, 
καθώς απευθύνονται σε όλες τις γενιές. 
Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Erasmus για Όλους» υποστηρίζει 
κυρίως διακρατικά έργα, ενώ η πολιτική 
συνοχής διακρίνεται από μια πιο έντονη 
περιφερειακή διάσταση. Τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται να 
δοκιμάζουν εργαλεία και μεθόδους που 
προκύπτουν από τη διακρατική 
συνεργασία μέσω του «Erasmus για 
Όλους» και κατόπιν να τα υλοποιούν στην 
εδαφική επικράτειά τους μέσω των 
ταμείων που διέπονται από τον ΚΚΔ.

Or. en
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Τροπολογία 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -Ι (νέo) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4 – παράγραφος 2.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.2 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν έναν 
αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος 
«Erasmus για Όλους» με σαφή διάκριση 
των τύπων επενδύσεων και των 
στοχευόμενων ομάδων που 
υποστηρίζονται. Η στήριξη του «Erasmus 
για Όλους» πρέπει να επικεντρωθεί στα 
διακρατικά έργα συμπεριλαμβανομένης 
της κινητικότητας των φοιτητών, των 
νέων και του προσωπικού· στις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ 
οργανισμών και ιδρυμάτων σε όλη την 
Ευρώπη και σε ενέργειες που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση πολιτικών. Οι πρωταρχικοί 
στόχοι της επενδυτικής προτεραιότητας 
για την πολιτική συνοχής θα 
ανταποκριθούν στην ανάγκη διασφάλισης 
μιας συμπληρωματικής ενέργειας για το 
«Erasmus για Όλους» στα εξής πεδία: 
την εκπαίδευση (υποστήριξη υποδομών 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
πανεπιστήμια), την κατάρτιση εντός της 
αγοράς εργασίας (προκειμένου να 
διασφαλιστεί η υποστήριξη όλων των 
ενηλίκων που αναζητούν απασχόληση ή 
αλλαγή καριέρας, ως είθισται σύμφωνα 
με το υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci, 
την ενέργεια PLM People in the Labour 
Market) και τους ενήλικες σπουδαστές 
γενικά.

Or. en
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Τροπολογία 1977
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4 – παράγραφος 2.4.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.2 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν αποτελεσματικό 
συντονισμό μεταξύ της πολιτικής για τη 
συνοχή και το πρόγραμμα «Erasmus για 
όλους» μέσω μιας σαφούς διάκρισης των 
τύπων επένδυσης και των 
υποστηριζόμενων ομάδων-στόχων. Το 
πρόγραμμα «Erasmus για όλους» θα 
επικεντρώσει τη στήριξή του στη 
διεθνική μαθησιακή κινητικότητα 
φοιτητών, νέων, επιχειρηματιών, 
υπαλλήλων και εκπροσώπων τοπικών και 
περιφερειακών συμβουλίων· στις 
στρατηγικής σημασίας εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και σε δράσεις 
στήριξης της ανάπτυξης και υλοποίησης 
πολιτικής. Οι πρωταρχικοί στόχοι 
επενδυτικής προτεραιότητας για την 
πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει να
είναι: η εκπαίδευση, η κατάρτιση στην 
αγορά εργασίας, η κινητικότητα ενηλίκων 
εκπαιδευομένων και η δημιουργία 
ικανοτήτων, ειδικά σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τους επιχειρηματίες και τους υπαλλήλους, το πρόγραμμα Erasmus για όλους θα 
πρέπει να προβλέπει ανταλλαγές εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών συμβουλίων και 
στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Η πολιτική για τη συνοχή πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία 
ικανοτήτων, όπως δηλώνεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4 – παράγραφος 2.4.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4.3 Επιπλέον, θα επιτευχθούν καλύτερα 
αποτελέσματα στην αύξηση των πόρων 
για κινητικότητα και δραστηριότητες που 
ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές και 
καινοτόμα έργα που έχουν εντοπιστεί σε 
επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του νέου 
προγράμματος για την εκπαίδευση, τη 
νεολαία και την άθληση, διασφαλίζοντας 
ότι θα υπάρχει μέριμνα για πραγματική, 
διάφανη και εύκολα προσιτή ενημέρωση 
προς τους πολίτες σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό 
και περιφερειακό.

Or. en

Τροπολογία 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4 α (νέα) – παράγραφος 2.4 α 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4α Πρόγραμμα για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία (ΠΚΑΚ)
2.4α.1 Οι συνέργιες ανάμεσα στα Ταμεία 
του ΚΚΔ και το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική 
αλλαγή και την καινοτομία (ΠΚΑΚ) θα 
πρέπει να αυξηθούν με στόχο να 
συμβάλουν στην υλοποίηση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των 
πρωταρχικών στόχων της, των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της, των 
ολοκληρωμένων κατευθυντήριων 
γραμμών και της πρωτοβουλίας 
Ευκαιρίες για τους νέους παρέχοντας 
οικονομική στήριξη για τους στόχους της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προώθηση ενός υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας, που 
εγγυάται επαρκή και αξιοπρεπή 
κοινωνική προστασία, καταπολεμώντας 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη 
φτώχεια, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
εργασίας και βελτιώνοντας τις συνθήκες 
απασχόλησης και εκπαίδευσης των νέων 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4α νέα – παράγραφος 2.4. α 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4α 2 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να 
προβούν σε συμπληρωματικές ενέργειες 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) που συνάδουν προς τις 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο 
πλαίσιο της ΠΚΑΚ σε τομείς όπως ο 
κοινωνικός διάλογος, τα θεμελιώδη
δικαιώματα, οι ίσες ευκαιρίες, η 
εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, 
τα δικαιώματα των παιδιών και η 
ευημερία, η πολιτική για τους νέους, η 
μεταναστευτική πολιτική, η έρευνα και η 
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η 
υγεία, οι συνθήκες εργασίας, η διεύρυνση 
και οι εξωτερικές σχέσεις, καθώς και η 
γενική οικονομική πολιτική.

Or. en
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Τροπολογία 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4α νέα – παράγραφος 2.4α 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4α 3 Σε ακριτικές περιοχές, οι 
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις EURES 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την 
ανάπτυξη μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας. Οι διασυνοριακές 
εταιρικές σχέσεις EURES θα πρέπει 
επομένως να συνεχίσουν να 
υποστηρίζονται μέσω οριζόντιων 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, οι οποίες 
θα μπορούσαν να συμπληρώνονται από 
εθνικούς πόρους ή από το ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4α νέα – παράγραφος 2.4α 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4α 4 Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συμπληρωματικότητα, οι δράσεις στο 
πλαίσιο της ΠΚΑΚ θα πρέπει να 
συντονίζονται στενά με εκείνες που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συντονίζουν τις αντίστοιχες 
δράσεις στο πλαίσιο των Ταμείων του 
ΚΣΠ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΕΚΤ και 
του ΕΤΠΑ, με δράσεις μικρο-
χρηματοδότησης του πυλώνα ΠΚΑΚ, οι 
οποίες στοχεύουν να αυξήσουν την 
πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα μικρο-
χρηματοδότησης σε πολίτες που έχουν 
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χάσει ή απειλούνται να χάσουν τις θέσεις 
εργασίας τους ή που δυσκολεύονται να 
εισέλθουν ή να εισέλθουν εκ νέου στην 
αγορά εργασίας, καθώς και σε πολίτες 
που απειλούνται με κοινωνικό 
αποκλεισμό και ευάλωτα άτομα σε 
μειονεκτικές θέσεις ως προς την 
πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική 
αγορά και οι οποίοι επιθυμούν να 
ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τις οικείες 
μικρο-επιχειρήσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτό-
απασχόλησης, χωρίς διακρίσεις βάσει 
ηλικίας, καθώς και σε μικρο-
επιχειρήσεις, ειδικά στην κοινωνική 
οικονομία και μικρο-επιχειρήσεις που 
απασχολούν τα άτομα τα πιο 
απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.4α νέα – παράγραφος 2.4α 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.4α 5 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ένας «άξονας 
Πρωτοβουλίας για τη Νεολαία» εντός της 
ΠΚΑΚ υποστηρίζει δράσεις για 
ανθρώπους ηλικίας κάτω των 25 ετών, 
μεταξύ άλλων δράσεις πρόληψης της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
ειδικά μέσα από επανένταξη στην 
κατάρτιση, δράσεις ανάπτυξης 
δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά 
εργασίας για να γεφυρωθούν καλύτερα οι 
κόσμοι της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και 
δράσεις στήριξης της πρώτης εργασιακής 
εμπειρίας και κατάρτισης στην πράξη, 
ούτως ώστε να δώσουν στους νέους την 
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ευκαιρία να αποκτήσουν σχετικές 
δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία, να 
προσφέρουν ποιοτική άσκηση και 
μαθητεία και να στηρίξουν την πρόσβασή 
τους στην αγορά εργασίας. Με στόχο να 
ενισχύσουν αυτές τις δράσεις, τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να 
προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις 
στα προγράμματα που εντάσσονται στα 
Ταμεία του ΚΣΠ.

Or. en

Τροπολογία 1984
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, τα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα και η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (ΔΣΕ) πρέπει να 
σχεδιαστούν σε στενή συνεργασία, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει 
πρόβλεψη για βέλτιστες συνδέσεις 
διαφορετικών τύπων υποδομών (στις 
μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες) σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο, και σε ολόκληρη την 
Ένωση. Πρέπει να διασφαλιστεί μέγιστη 
μόχλευση πόρων για έργα με ευρωπαϊκή 
διάσταση και διάσταση Ενιαίας Αγοράς, 
ιδιαίτερα πρώτης προτεραιότητας δίκτυα 
μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακά. 
Συγκεκριμένα, οι συνδέσεις Ανατολής-
Δύσης απαιτούν βελτίωση μέσω της 
δημιουργίας νέων μεταφορικών 
υποδομών ή/και συντήρησης, 
αποκατάστασης ή αναβάθμισης των 
υφιστάμενων υποδομών.
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Or. en

Τροπολογία 1985
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.1 Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, πρέπει να 
διασφαλιστεί συμπληρωματικότητα και 
συντονισμός στους κοινούς τομείς 
παρέμβασης, ανάμεσα στο ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα
και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (ΔΣΕ), ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι υπάρχει πρόβλεψη για 
βέλτιστες συνδέσεις υποδομών διαφόρων 
τύπων (στις μεταφορές, την ενέργεια και 
τις τηλεπικοινωνίες) σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και σε 
ολόκληρη την Ένωση. Πρέπει να 
διασφαλιστεί μέγιστη μόχλευση πόρων 
για έργα με ευρωπαϊκή διάσταση και 
διάσταση Ενιαίας Αγοράς, ιδιαίτερα 
πρώτης προτεραιότητας δίκτυα 
μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακά.

Or. en

Τροπολογία 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.2 Ακριβώς όπως οι εθνικές υποδομές 
πρέπει να σχεδιάζονται με 
συνεκτικότητα, και λαμβάνοντας υπόψη 
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την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων 
της Ένωσης και αναπτύσσοντας 
συνδέσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια 
του ιδίου κράτους μέλους, τα σχέδια 
πρέπει να βασίζονται στην πραγματική 
και την προβλεπόμενη ζήτηση των 
μεταφορών και εντοπίζοντας συνδέσεις 
που λείπουν και σημεία κυκλοφοριακής 
συμφόρησης. Η επένδυση στη σύνδεση 
της περιφέρειας στο πλήρες δίκτυο και 
στο βασικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
υποδομών στον τομέα των μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ) πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
αστικές και οι αγροτικές περιοχές θα 
επωφελούνται από τις ευκαιρίες που 
δημιουργούν τα μεγάλα δίκτυα και οι 
απούσες συνδέσεις βιώσιμων τρόπων 
μεταφοράς στις διασυνοριακές συνδέσεις.
(Αλλαγές στην 2.5.2.)

Or. en

Τροπολογία 1987
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.3 Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 
των επενδύσεων που έχουν επιπτώσεις 
πέρα από κάποιο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος, πρέπει να συντονίζονται με το 
σχεδιασμού του ΔΕΔ-Μ, ούτως ώστε οι 
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής σε υποδομές μεταφορών να 
εναρμονίζονται πλήρως με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΔ-Μ, που 
καθορίζουν τις προτεραιότητες της 
Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: της 
μελλοντικής ανάπτυξης ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ και της 
ιδέας του πολύτροπου διαδρόμου.
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Or. en

Τροπολογία 1988
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.4 Στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για 
τις Μεταφορές διατυπώνεται ένα όραμα 
για ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό από 
πλευράς πόρων σύστημα μεταφορών, 
επισημαίνοντας ότι απαιτείται σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
στον τομέα των μεταφορών. Για τα 
Ταμεία που καλύπτονται από την ΚΚΔ, 
αυτό σημαίνει εστίαση σε βιώσιμες 
μορφές μεταφορών και επενδύσεις σε 
τομείς που προσφέρουν τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 
παράδειγμα τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. 
Μόλις προσδιοριστούν, οι επενδύσεις 
πρέπει να ιεραρχηθούν ανάλογα με το 
πόσο συμβάλλουν στην κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, την αειφόρο οικονομική 
μεγέθυνση, τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών. Η 
συμμετοχή των κρατών μελών στη 
διαδικασία δημιουργίας της «λίστας 
προκαθορισμένων έργων για το βασικό 
δίκτυο στον τομέα των μεταφορών» θα 
κριθεί απαραίτητη και οι ανάγκες 
συνοχής των χωρών δεν θα αγνοηθούν.

Or. en

Τροπολογία 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.4 Στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για 
τις Μεταφορές[1] διατυπώνεται ένα 
όραμα για ένα ανταγωνιστικό και 
αποδοτικό από πλευράς πόρων σύστημα 
μεταφορών, επισημαίνοντας ότι 
απαιτείται σημαντική μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου στον τομέα των 
μεταφορών. Για τα Ταμεία που 
καλύπτονται από την ΚΚΔ, αυτό σημαίνει 
εστίαση σε βιώσιμες μορφές μεταφορών 
και επενδύσεις σε τομείς που προσφέρουν 
τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, για παράδειγμα τα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα. Μόλις προσδιοριστούν, οι 
επενδύσεις πρέπει να ιεραρχηθούν 
ανάλογα με το πόσο συμβάλλουν στην 
κινητικότητα, τη βιωσιμότητα, τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
την ασφάλεια, τη μείωση της 
ηχορύπανσης και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών.
[1] «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών» COM 2011) 144 
τελικό
(Αλλαγές στην 2.5.4.)

Or. en

Τροπολογία 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.4. Στη Λευκή Βίβλο για τις 
Μεταφορές διατυπώνεται ένα όραμα για 
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ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό από 
πλευράς πόρων σύστημα μεταφορών, 
επισημαίνοντας ότι απαιτείται μείωση 
60% των αερίων του θερμοκηπίου από 
τον τομέα των μεταφορών έως το 2050 σε 
σχέση με τα μεγέθη του 1990.
(...)
Οι καθορισμένες επενδύσεις θα πρέπει να 
ιεραρχηθούν ανάλογα με το πόσο 
συμβάλλουν στην κινητικότητα, τη 
βιωσιμότητα, τις μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές παρέχει έναν σαφή μετρήσιμο στόχο, ο οποίος θα πρέπει να 
αναφερθεί σε αυτό το σημείο για μεγαλύτερη σαφήνεια. Οι κλιματικές επιπτώσεις δεν είναι οι 
μοναδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών (για παράδειγμα ο κατακερματισμός του
οικοσυστήματος είναι επίσης σημαντικός), επομένως πρέπει να γίνει αναφορά στη γενικότερη 
απαίτηση για μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 1991
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.4 Στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για 
τις Μεταφορές διατυπώνεται ένα όραμα 
για ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό από 
πλευράς πόρων σύστημα μεταφορών, 
επισημαίνοντας ότι απαιτείται σημαντική 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
στον τομέα των μεταφορών. Για τα 
Ταμεία που καλύπτονται από την ΚΚΔ, 
αυτό σημαίνει εστίαση σε βιώσιμες 
μορφές μεταφορών και επενδύσεις σε 
τομείς που προσφέρουν τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για 
παράδειγμα τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. 
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Μόλις προσδιοριστούν, οι επενδύσεις 
πρέπει να ιεραρχηθούν ανάλογα με το 
πόσο συμβάλλουν στην προσβασιμότητα 
και την κινητικότητα, τη βιωσιμότητα, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Μεταφορών.
(Καταλαμβάνει την παράγραφο 2.5.4 της 
τροπολογίας των Εισηγητών για το ΚΣΠ, 
αλλά προσθέτει μια αναφορά στην 
προσβασιμότητα.)

Or. en

Τροπολογία 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.5 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να εστιάσουν τις επενδύσεις που 
ενισχύουν την ικανότητα των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικής αναβάθμισης και, όπου 
χρειάζεται, κατασκευάζοντας νέες 
υποδομές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν 
δράσεις με σκοπό την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων αναβάθμισης και 
συντήρησης πρωτευόντων υποδομών, 
προκειμένου να προετοιμαστεί ή να 
διευκολυνθεί η τοποθέτηση οπτικών 
δικτύων, που και θα φτάνουν στις 
αγροτικές περιοχές και για την επένδυση 
σε οπτικές ίνες στην οικία.
(Αλλαγές στην 2.5.5.)

Or. en
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Τροπολογία 1993
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.5 Τα κράτη μέλη πρέπει να 
κατευθύνουν τις επενδύσεις στην 
κατασκευή νέων υποδομών και στην 
ενίσχυση της ικανότητας των 
υφιστάμενων υποδομών μέσω 
ουσιαστικής αναβάθμισης. Η ανάπτυξη 
των υποδομών του ΔΕΔ-Μ με τον ίδιο 
ρυθμό μπορεί επίσης να αντλήσει 
σημαντικές επενδύσεις όπου απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανοικοδόμηση και η συντήρηση υποδομών συνεπάγεται επίσης επενδύσεις και θέσεις 
εργασίας.

Τροπολογία 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – Παράγραφος 2.5.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.6 Όσον αφορά στις θαλάσσιες 
μεταφορές, τα λιμάνια πρέπει να 
αναπτυχθούν ως αποδοτικά σημεία 
εισόδου και εξόδου μέσω πλήρους 
ενσωμάτωσης στις χερσαίες υποδομές. 
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε έργα 
που αφορούν την πρόσβαση σε λιμάνια 
και διασυνδέσεις με την ενδοχώρα. Η 
ανάπτυξη θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων και οδών εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας πρέπει να ενισχύσει τη 
συμβολή τους σε βιώσιμα ευρωπαϊκά 
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δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών.
(Αλλαγές στην 2.5.6.)

Or. en

Τροπολογία 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.6. 2.5.6 Όσον αφορά στις θαλάσσιες 
μεταφορές, τα λιμάνια θα πρέπει να 
αναπτυχθούν ως αποδοτικά σημεία 
εισόδου μέσω πλήρους ενσωμάτωσης 
στις χερσαίες υποδομές. Προτεραιότητα 
θα πρέπει να δοθεί σε έργα που αφορούν 
την πρόσβαση σε λιμάνια και 
διασυνδέσεις με την ενδοχώρα. Στην 
ανάπτυξη οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
θα πρέπει να εκτιμούνται οι 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις 
ενισχύοντας παράλληλα τη συμβολή τους 
στα βιώσιμα ευρωπαϊκά δίκτυα 
εμπορευματικών μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών δεν είναι βιώσιμες εξ ορισμού: χρειάζεται να 
εξασφαλιστεί η προσεκτική πρόληψη και άμβλυνση των δυνητικά καταστροφικών επιπτώσεων 
στα οικοσυστήματα γλυκέων υδάτων, που είναι αντιπαραγωγικές για τους στόχους 
βιοποικιλότητας της ΕΕ.

Τροπολογία 1996
Victor Boştinaru

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.7 Συγκεκριμένα, πρέπει να επιδιωχθεί 
συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις 
επενδύσεις σε υποδομές από το ΕΤΠΑ 
και το Ταμείο Συνοχής, υπό κοινή 
διαχείριση, και από τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), η 
οποία είναι μια διευκόλυνση υπό κεντρική 
διαχείριση με επιλογή ανταγωνιστικών 
έργων. Η ΔΣΕ θα χρηματοδοτήσει έργα 
κυρίως στο βασικό δίκτυο (τα 
στρατηγικά πιο σημαντικά τμήματα του 
πλήρους δικτύου) που χαρακτηρίζονται 
από την υψηλότερη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και φαίνεται να είναι 
τα πιο περίπλοκα όσον αφορά στο ΔΕΔ-Μ 
από άποψη εφαρμογής: απούσες 
διασυνοριακές συνδέσεις, σημαντικά 
σημεία συγκοινωνιακής συμφόρησης και 
διασύνδεση τρόπων μεταφοράς. Το 
Ταμείο Συνοχής θα επικεντρωθεί σε έργα 
υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
σε δίκτυα μεταφορών υποστηρίζοντας 
υποδομές του ΔΕΔ-Μ, τόσο για το βασικό 
όσο και για το πλήρες δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 1997
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.8 Τα Ταμεία Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα παράσχουν τις 
τοπικές και περιφερειακές υποδομές 
καθώς και τις συνδέσεις τους με τα 
δίκτυα πρώτης προτεραιότητας της 
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, θα 
προάγουν την αειφόρο αστική 
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κινητικότητα επενδύοντας συγκεκριμένα 
στην παράκαμψη των αστικών περιοχών, 
προωθώντας σύγχρονες και φιλικές προς 
το περιβάλλον δημόσιες μεταφορές, 
έξυπνα συστήματα διαχείρισης 
συγκοινωνιών καθώς και δημόσιες 
πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποστήριξης ή 
πολύτροπους τερματικούς σταθμούς.

Or. en

Τροπολογία 1998
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.5 – παράγραφος 2.5.8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.5.8 Τα Ταμεία Συνοχής και τα 
διαρθρωτικά ταμεία θα παράσχουν τις 
τοπικές και περιφερειακές υποδομές 
καθώς και τις συνδέσεις τους με τα 
δίκτυα πρώτης προτεραιότητας της 
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών· με ιδιαίτερη 
έμφαση στις συνοριακές περιοχές·
(Καταλαμβάνει την παράγραφο 2.5.8 του 
Παραρτήματος που προτείνεται στην 
τροπολογία των Εισηγητών για το ΚΣΠ, 
δίνοντας έμφαση στις συνοριακές περιοχές)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνοριακές περιφέρειες αποδεικνύεται ότι είναι εξαιρετικά ευάλωτες στις απούσες συνδέσεις 
υποδομών και θα πρέπει επομένως να δοθεί έμφαση σε αυτές για σύνδεση με τα κύρια δίκτυα.

Τροπολογία 1999
Oldřich Vlasák
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.6 – παράγραφος 2.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6.2 Προβλέποντας βαθύτερη εδαφική 
ενσωμάτωση, πρέπει να 
κεφαλαιοποιηθούν οι συνέργιες ανάμεσα 
στις δραστηριότητες εδαφικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή και τους Ευρωπαϊκούς
Μηχανισμούς Γειτονίας. Οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία συμπληρωματικοτήτων 
μεταξύ αυτών των μηχανισμών είναι πιο 
ισχυρή όσον αφορά δραστηριότητες 
διασυνοριακής συνεργασίας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες συνδέονται με 
νεοσυσταθέντες Ευρωπαϊκούς Ομίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο συντονισμό και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία διατηρεί ευελιξία για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 2 – Τμήμα 2.6 – παράγραφος 2.6.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.6.2 Προβλέποντας βαθύτερη εδαφική 
ενσωμάτωση, πρέπει να 
κεφαλαιοποιηθούν οι συνέργιες ανάμεσα 
στις δραστηριότητες εδαφικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής 
για τη συνοχή και τους Ευρωπαϊκούς 
Μηχανισμούς Γειτονίας. Οι δυνατότητες 
για τη δημιουργία συμπληρωματικοτήτων 
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μεταξύ αυτών των μηχανισμών είναι πιο 
ισχυρή όσον αφορά δραστηριότητες 
διασυνοριακής συνεργασίας και μακρο-
περιφερειακές στρατηγικές. Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες πρέπει, επομένως, 
να διασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενες 
δραστηριότητες συνδέονται με 
νεοσυσταθέντες Ευρωπαϊκούς Ομίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο συντονισμό και 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 2001
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 3 – Τμήμα 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1 Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι παρεμβάσεις που 
χρηματοδοτούνται μέσω των Ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
δημιουργούν συνέργιες και ότι ο 
εξορθολογισμός οδηγεί σε μείωση του 
διοικητικού κόστους και των βαρών στην 
πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι κράτη μέλη που ευθύνονται για τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 2002
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 3 – Τμήμα 3.2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2 Τα υπουργεία και οι διαχειριστικές 
αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
εφαρμογή των Ταμείων που καλύπτονται 
από τον ΚΚΔ πρέπει να συνεργαστούν 
στενά στην προετοιμασία, εφαρμογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης και των 
προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, πρέπει:
α) να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 
μηχανισμού συντονισμού ανάμεσα στα 
ταμεία του ΚΣΠ, ήτοι το συντονισμό 
ανάμεσα στην πολιτική για τη συνοχή 
(Ταμείο Συνοχής και διαρθρωτικά 
ταμεία), την αγροτική ανάπτυξη 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης) και τη θαλάσσια πολιτική 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας)·
β) να εντοπίσουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν με τρόπο 
συμπληρωματικό για να επιτύχουν τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό·
γ) να αναπτύξουν τα πολυταμειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα·
δ) να προάγουν τη συμμετοχή από 
διαχειριστικές αρχές αρμόδιες για ένα 
από τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ άλλων διαχειριστικών αρχών και 
σχετικών υπουργείων για την ανάπτυξη 
συστημάτων ενισχύσεων για να 
διασφαλιστούν συνέργιες και να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις·
ε) να συστήσουν κοινές επιτροπές 
παρακολούθησης για προγράμματα που 
υλοποιούν Ταμεία που καλύπτονται από 
τον ΚΚΔ, και να αναπτύξουν άλλες 
διευθετήσεις κοινής διαχείρισης και 
ελέγχου για να διευκολυνθεί ο 
συντονισμός μεταξύ αρχών αρμόδιων για 
την υλοποίηση Ταμείων που καλύπτονται 
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από τον ΚΚΔ·
στ) να αξιοποιήσουν κοινές λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 
αποσκοπούν σε υποψηφίους και 
δικαιούχους και «καταστήματα μίας 
στάσης» για συμβουλές σχετικά με τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες στήριξης μέσω κάθε 
Ταμείου εκ των Ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Καταλαμβάνει την παράγραφο 3.2 του Παραρτήματος που προτείνεται στην τροπολογία των 
Εισηγητών για το ΚΣΠ, αλλά προσθέτει μια αναφορά στους μηχανισμούς συντονισμού και στα 
πολυταμειακά επιχειρησιακά προγράμματα

Τροπολογία 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 3 – παράγραφος 3.2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εντοπίσουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν με τρόπο 
συμπληρωματικό για να επιτύχουν έναν ή 
περισσότερους από τους θεματικούς 
στόχους που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό·
(Αλλαγές στην 3.2. α)

Or. en

Τροπολογία 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 3 – παράγραφος 3.2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εντοπίσουν τομείς παρέμβασης 
όπου τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ μπορούν να συνδυαστούν με τρόπο 
συμπληρωματικό για να επιτύχουν τους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
διασυνοριακές πτυχές και την κατάσταση 
στην άλλη πλευρά των συνόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τομείς παρέμβασης όπου τα ταμεία μπορούν να συνδυαστούν πρέπει να ληφθούν υπόψη 
όπως και οι διασυνοριακές ζώνες.

Τροπολογία 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 3 – παράγραφος 3.2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να προάγουν τη συμμετοχή από 
διαχειριστικές αρχές αρμόδιες για ένα 
από τα Ταμεία που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ άλλων διαχειριστικών αρχών και 
σχετικών υπουργείων για την ανάπτυξη 
συστημάτων ενισχύσεων για να 
διασφαλιστούν συνέργιες και να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
προαχθεί μια πολυταμειακή προσέγγιση·
(Αλλαγή στην 3.2. β)

Or. en

Τροπολογία 2006
Vasilica Viorica Dăncilă
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 3 – παράγραφος 3.2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να διεξάγουν κοινές στρατηγικές 
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για τις 
σωρευτικές επιπτώσεις όλων των 
προγραμμάτων που υλοποιούν τα Ταμεία 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ μαζί. Αυτό 
μπορεί να λάβει τη μορφή μιας 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης 
για τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνολική περιβαλλοντική απόδοση των Ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ σε κάθε 
χώρα ή περιοχή μπορεί να εκτιμηθεί μόνο εάν τα προγράμματα που καθορίζουν την υλοποίηση 
αυτών των Ταμείων αξιολογηθούν μαζί. Αυτό είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για να 
διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και η συνεκτικότητα των προγραμμάτων.

Τροπολογία 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προτεραιότητες για εδαφική 
συνεργασία (διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή)

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης, η τροπολογία αντικαθιστά τη λέξη συντονισμός με τη λέξη 
συνεργασία.
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Τροπολογία 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Νίκος Χρυσόγελος, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.3 – παράγραφος 4.3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.3α. Η διασυνοριακή τοπική ανάπτυξη 
με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (με 
βάση την εμπειρία του LEADER στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και του 
πρώην «Ταμείου Μικρών Έργων») 
μπορεί να συμπληρώσει και να ενισχύσει 
την επίτευξη επιτυχημένης εδαφικής 
συνεργασίας, με στόχο να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των διασυνοριακών 
προγραμμάτων αναθέτοντας τη λήψη 
αποφάσεων και την υλοποίηση σε μια 
τοπική εταιρική σχέση δημόσιων, 
ιδιωτικών φορέων και φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 2009
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προτεραιότητες για εδαφικό 
συντονισμό (διασυνοριακό, διακρατικό 
και διαπεριφερειακό)
4.1 Οι πολλές δυνατότητες για 
περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργία 
θέσεων εργασίας και συνοχή βρίσκονται 
στη συνεργασία που υπερβαίνει τα 
διοικητικά σύνορα και επιχειρεί να 
υπερβεί και τα φυσικά. Η συνεργασία που 
βασίζεται σε μια αμοιβαία ανάγκη σε μια 
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κοινή περιοχή είναι συχνά η πιο 
αποτελεσματική.
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία πηγάζει 
από κατανόηση του γεγονότος ότι πολλές 
προκλήσεις δεν σταματούν στα 
διοικητικά σύνορα. Μια αποτελεσματική 
απόκριση προϋποθέτει κοινές, συλλογικές 
δράσεις και ανταλλαγή γνώσεων στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.
4.3 Επίσης, οι εγγενείς δυνατότητες των 
συνοριακών περιφερειών μπορούν να 
αξιοποιηθούν μέσω μέτρων στήριξης 
τοπικού προσανατολισμού.
4.4 Η υπέρβαση εμποδίων χρειάζεται να 
αποτελέσει μέρος του προγραμματισμού 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ – οι στόχοι των υφιστάμενων 
μακρο-περιφερειακών στρατηγικών 
πρέπει να αντανακλάται στην ανάλυση 
αναγκών και στη στοχοθέτηση για τα 
σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα από 
τη φάση προγραμματισμού κι έπειτα. 
Αυτές οι στρατηγικές δεν θα έχουν 
εξυπηρετήσει τον σκοπό τους, εκτός κι 
εάν οι στόχοι των μακρο-περιφερειακών 
στρατηγικών αποτελούν μέρος του 
στρατηγικού σχεδιασμού σε 
προγράμματα της πολιτικής για τη 
συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές και 
κράτη μέλη.
4.5 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
μπορούν επομένως να προάγουν τη 
συνεργασία καθώς και να δοκιμάσουν, να 
καθοδηγήσουν και να εισαγάγουν νέες 
λύσεις, διασφαλίζοντας ότι η συνεργασία 
οργανώνεται υπέρ της στήριξης των 
στόχων της ευρύτερης πολιτικής. Όπου 
απαιτείται, η εδαφική συνεργασία πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για να φέρει σε επαφή 
φορείς χάραξης πολιτικής από κάθε 
πλευρά των συνόρων για να 
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συνεργαστούν προς την επίλυση κοινών 
προβλημάτων.
4.6 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
πρωτίστως ως χρήσιμα εργαλεία για την 
υπέρβαση εμποδίων στη συνεργασία, που 
με τη σειρά της θα μπορούσε να στηρίξει 
τους στόχους της εθνικής και 
περιφερειακής πολιτικής με επιδράσεις 
πέραν του πεδίου του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καταλαμβάνει το μέρος 4 του Παραρτήματος που προτείνεται στην τροπολογία των Εισηγητών 
για το ΚΣΠ, αλλά διαγράφει την αρχική ενότητα 4.4.

Τροπολογία 2010
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.4 Οι δύο υπάρχουσες μακρο-
περιφερειακές στρατηγικές έχουν 
προλειάνει το έδαφος για να οργανωθούν 
τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κοινές δράσεις 
σε επαρκές εδαφικό επίπεδο. Έργα εντός 
των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών 
και άλλων μορφών εδαφικής συνεργασίας 
μπορεί να στηριχθούν και από το ΕΤΠΑ 
και από το ΕΚΤ, κι έτσι οι συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις στήριξης για μακρο-
περιφερειακές στρατηγικές μπορούν, 
όπου ενδείκνυται, να περιγραφούν στα 
προγράμματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διατηρεί ευελιξία για τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα δεδομένου του γεγονότος 
ότι όχι όλα τα εδάφη της ΕΕ καλύπτονται από μακρο-περιφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία 2011
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.5 Η υπέρβαση εμποδίων πρέπει να 
αποτελεί μέρος του προγραμματισμού 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ – οι στόχοι των υφιστάμενων 
μακρο-περιφερειακών στρατηγικών 
μπορούν να αντανακλώνται, όποτε 
ενδείκνυται, στις ανάγκες ανάλυσης και 
στοχοθέτησης για τα σχετικά 
επιχειρησιακά προγράμματα από τη φάση 
του σχεδιασμού κι έπειτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διατηρεί ευελιξία για τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα δεδομένου του γεγονότος 
ότι όχι όλα τα εδάφη της ΕΕ καλύπτονται από μακρο-περιφερειακές στρατηγικές.

Τροπολογία 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προτεραιότητες για εδαφικό 
συντονισμό (διασυνοριακό, διακρατικό 
και διαπεριφερειακό)
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4.1 Οι πολλές δυνατότητες για 
περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργία 
θέσεων εργασίας και συνοχή βρίσκονται 
στη συνεργασία που υπερβαίνει τα 
διοικητικά σύνορα και επιχειρεί να 
υπερβεί και τα φυσικά. Η συνεργασία που 
βασίζεται σε μια αμοιβαία ανάγκη σε 
κοινά εδάφη είναι συχνά η πιο 
αποτελεσματική.
4.2 Η διασυνοριακή συνεργασία πηγάζει 
από κατανόηση του γεγονότος ότι πολλές 
προκλήσεις δεν σταματούν στα 
διοικητικά σύνορα. Μια αποτελεσματική 
απόκριση προϋποθέτει κοινές, συλλογικές 
δράσεις και ανταλλαγή γνώσεων στο 
κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.

4.3 Επίσης, οι εγγενείς δυνατότητες των 
συνοριακών περιφερειών μπορούν να 
αξιοποιηθούν μέσω μέτρων στήριξης 
τοπικού προσανατολισμού.
4.4 Οι δύο υπάρχουσες μακρο-
περιφερειακές στρατηγικές έχουν 
προλειάνει το έδαφος για να οργανωθούν 
τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κοινές δράσεις 
σε επαρκές εδαφικό επίπεδο. Οι 
στρατηγικές έχουν αυξήσει την 
κατανόηση της αναγκαιότητας για 
συνεργασία για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν 
από ένα κράτος μέλος μόνο, όπως για 
παράδειγμα, ο καθαρισμός της Βαλτικής 
Θάλασσας ή του Δούναβη. Οι μακρο-
περιφερειακές στρατηγικές και άλλες 
μορφές εδαφικής συνεργασίας μπορεί να 
στηριχθούν και από το ΕΤΠΑ και από το 
ΕΚΤ κι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
στήριξης για μακρο-περιφερειακές 
στρατηγικές πρέπει να περιγράφονται στα 
προγράμματα.
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4.5 Η υπέρβαση εμποδίων χρειάζεται να 
αποτελέσει μέρος του προγραμματισμού 
των Ταμείων που καλύπτονται από τον 
ΚΚΔ – οι στόχοι των υφιστάμενων 
μακρο-περιφερειακών στρατηγικών 
πρέπει να αντανακλάται στην ανάλυση 
αναγκών και στη στοχοθέτηση για τα 
σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα από 
τη φάση προγραμματισμού κι έπειτα. 
Αυτές οι στρατηγικές δεν θα έχουν 
εξυπηρετήσει τον σκοπό τους, εκτός κι 
εάν οι στόχοι των μακρο-περιφερειακών 
στρατηγικών αποτελούν μέρος του 
στρατηγικού σχεδιασμού σε 
προγράμματα της πολιτικής για τη 
συνοχή στις εμπλεκόμενες περιοχές και 
κράτη μέλη.
4.6 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
πρωτίστως ως χρήσιμα εργαλεία για την 
υπέρβαση εμποδίων στη συνεργασία, που 
με τη σειρά της θα μπορούσε να στηρίξει 
τους στόχους της εθνικής και 
περιφερειακής πολιτικής με επιδράσεις 
πέραν του πεδίου του προγράμματος.
Η παράγραφος 4.6 διαγράφεται από το 
Μέρος 4 του κειμένου των εισηγητών.

Or. en

Τροπολογία 2013
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.6 Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα 
εδαφικής συνεργασίας συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα κράτη 
μέλη και οι περιφέρειες μπορούν 
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επομένως να προάγουν τη συνεργασία 
καθώς και να δοκιμάσουν, να 
καθοδηγήσουν και να εισαγάγουν νέες 
λύσεις, διασφαλίζοντας ότι η συνεργασία 
οργανώνεται υπέρ της στήριξης των 
στόχων της ευρύτερης πολιτικής. Όπου 
απαιτείται, η εδαφική συνεργασία πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για να φέρει σε επαφή 
φορείς χάραξης πολιτικής από κάθε 
πλευρά των συνόρων για να 
συνεργαστούν προς την υπέρβαση κοινών 
προβλημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι κράτη μέλη που ευθύνονται για τον προγραμματισμό.

Τροπολογία 2014
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.7 Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τα προγράμματα 
εδαφικής συνεργασίας πρωτίστως ως 
χρήσιμα εργαλεία για την υπέρβαση 
εμποδίων στη συνεργασία, που με τη 
σειρά της θα μπορούσε να στηρίξει τους 
στόχους της εθνικής και περιφερειακής 
πολιτικής με επιδράσεις πέραν του πεδίου 
του προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι κράτη μέλη που ευθύνονται για τον προγραμματισμό.
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Τροπολογία 2015
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 – Τμήμα 4.7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.7α Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα 
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
προβλέπουν μια αποτελεσματική, 
βιώσιμη σύνδεση μεταξύ των ταμείων 
που καλύπτονται από τον ΚΚΔ, καθώς 
και με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» και τους κανονισμούς ΔΕΔ·
(Το παρόν θα πρέπει επίσης να τεθεί μετά 
το κείμενο των συντακτών στο 4.7, 
προσθέτοντας έναν αναλυτικό σχεδιασμό 
για τις συνδέσεις υποδομών από τα διάφορα 
ταμεία, ειδικά σε συνοριακές περιφέρειες.)

Or. en

Τροπολογία 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – Μέρος 4 – παράγραφος 4.7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.7α Στο πλαίσιο της διασυνοριακής, 
εδαφικής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιφέρειες που εμπίπτουν 
στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και οι οποίες 
αντιμετωπίζουν ειδικούς περιορισμούς.

Or. fr
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Τροπολογία 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Αξιολόγηση των επενδύσεων συνοχής
4α.1 Για να αξιολογηθεί η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία της πολιτικής για τη 
συνοχή και η συμβολή της στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλους 
στόχους που αφορούν την ΕΕ, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να επινοήσουν ένα πλήρες 
και συνεκτικό σύστημα αξιολόγησης 
βασισμένο σε αξιόπιστους δείκτες, 
βασισμένους σε αποτελέσματα. Αυτοί οι 
δείκτες πρέπει να υποβληθούν σε 
αξιολογήσεις, εκ των προτέρων και ΣΠΕ.
4α.2 Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει στο 
στάδιο του προγραμματισμού της 
σύμβασης Εταιρικής Σχέσης, των 
προγραμμάτων και των στρατηγικών που 
συνδέονται με εκ των προτέρων όρους, 
στο πλαίσιο της εκ των προτέρων 
αξιολόγησής τους και της ΣΠΕ, καθώς 
πρόκειται για ένα συστηματικό ζήτημα. 
Χωρίς αυτήν τη συστηματική εκτίμηση, η 
αξιολόγηση μεμονωμένων έργων δεν θα 
είναι αρκετή.
4α.3 Το σύστημα δεικτών πρέπει να 
συνδέεται άμεσα με δείκτες σε επίπεδο 
έργων και κριτήρια επιλογής έργων για να 
προβλέπει συνέπεια στην αξιολόγηση των 
πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συνεκτικό και πλήρες σύστημα δεικτών και στόχων είναι απαραίτητο για να αξιολογηθεί η 
συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή σε στόχους που αφορούν όλη την ΕΕ. Το σύστημα 
αξιολόγησης πρέπει να δύναται να μεταφράζει τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» σε δείκτες σε επίπεδο προγραμμάτων και σε επίπεδο έργων για να μπορεί να 
παρακολουθεί τις επιδράσεις των μεμονωμένων προγραμμάτων και έργων και τη συμβολή των 
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προγραμμάτων στην επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτές οι δια-συνδέσεις λείπουν στην παρούσα 
φάση, πράγμα το οποίο συχνά έχει οδηγήσει σε μη συστηματικές προσεγγίσεις υποσκάπτοντας 
τους γενικότερους στόχους της πολιτικής.

Τροπολογία 2018
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α Υλοποίηση

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο παράρτημα του ΚΣΠ στερείται ορισμένων γενικών παρατηρήσεων σχετικά με 
την εφαρμογή. Για το λόγο αυτό προστέθηκε ένα νέο μέρος 5.

Τροπολογία 2019
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4α νέο – παράγραφος 4.α 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α1 Η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, όσον αφορά όλα τα Ταμεία του 
ΚΣΠ, στόχους ζωτικής σημασίας και μια 
ενδεικτική λίστα δράσεων ζωτικής 
σημασίας που αντιμετωπίζουν τα ταμεία 
του ΚΣΠ. Οι εκτελεστικές πράξεις θα 
καλύπτουν επίσης γενικές αρχές 
υλοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή θα προσδιορίσει παρεμβάσεις των 
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κρατών μελών και πιθανές κρίσιμες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τον 
τρόπο που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Τροπολογία 2020
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4α νέο – παράγραφος 4. α 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α2 Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα 
προβλέψει εναρμονισμένους και 
απλοποιημένους κατά το μέγιστο 
κανόνες, ειδικά όσον αφορά κανόνες 
επιλεξιμότητας, τη χρήση εφάπαξ ποσών, 
χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή 
ποσοστά, μεθοδολογία για μοναδιαία 
κόστη, σύστημα συγχρηματοδότησης, 
πολιτική ανανέωσης κλπ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου τα κράτη μέλη να παρέχουν ορθό προγραμματισμό και εφαρμογή, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίσει έγκαιρη, ακριβή και σαφή καθοδήγηση για τις συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες.

Τροπολογία 2021
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4α νέο – παράγραφος 4.α 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α3 Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
κατά το μέγιστο τον εσωτερικό της 
συντονισμό στην πορεία των 
διαπραγματεύσεων και της υλοποίησης 
των Συμβάσεων Εταιρικής Σχέσης και 
των προγραμμάτων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός και η συνεργασία απαιτούνται όχι μόνο στο επίπεδο των κρατών μελών, αλλά 
και στο επίπεδο της ΕΕ, ειδικά μεταξύ διαφόρων Γενικών Διευθύνσεων εντός της Επιτροπής.

Τροπολογία 2022
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 α νέο – παράγραφος 4.α 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α4 Στις οικείες Συμβάσεις Εταιρικής 
Σχέσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν μια σαφή εικόνα του τρόπου με 
τον οποίο τα προγράμματα τηρούν 
οριζόντιες αρχές, και εκπληρώνουν την 
αρχή της εταιρικής σχέσης, την αειφόρο 
ανάπτυξη, την ισότητα, την
προσβασιμότητα, τη συμβολή κεφαλαίων 
σε δημογραφικές προκλήσεις και την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εξάλλου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στοιχεία 
για συνέργιες με οριζόντιες πολιτικές της 
ΕΕ και μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ 
ταμείων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης καθώς και τα προγράμματα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι 
διατάξεις του παρόντος παραρτήματος πληρούνται στην πράξη.

Τροπολογία 2023
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4α νέο – παράγραφος 4. α 5 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α5 Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν 
στις Συμβάσεις Εταιρικών Σχέσεών τους 
και τα προγράμματα με ποιο τρόπο 
προτίθενται να αξιοποιήσουν τους 
μηχανισμούς για ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις, ώστε να επιτύχουν 
ολοκλήρωση και με ποιο τρόπο 
προτίθενται να εμπλέξουν περιφερειακούς 
και τοπικούς παράγοντες και τοπικές 
κοινότητες στην εφαρμογή 
ολοκληρωμένων μηχανισμών. Είναι 
ουσιαστικός ο ρόλος που επιτελεί η 
Επιτροπή στο να ορίζει επαγγελματικό 
ιστορικό και να διευκρινίζει κριτήρια για 
αυτούς τους μηχανισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να περιγράφεται ξεκάθαρα στις Συμβάσεις Εταιρικής 
Σχέσης και τα προγράμματα των κρατών μελών.

Τροπολογία 2024
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4α νέο – παράγραφος 4.α 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α6 Προκειμένου να αποδείξουν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις ενότητες 
4α 4 και 4α 5, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
προσαρμόσουν τα οικεία συστήματα 
παρακολούθησης και συγκέντρωσης 
δεδομένων σε εθνικό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία παρακολούθησης και τα συστήματα συλλογής δεδομένων πρέπει να 
προσαρμόζονται σωστά, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.

Τροπολογία 2025
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4 α νέο – παράγραφος 4.α 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α7 Για το σκοπό του αποτελεσματικού 
συντονισμού των πολιτικών και των 
ταμείων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο, τα 
συστήματα εφαρμογής και ελέγχου πρέπει 
να καθίστανται όσο πιο απλά γίνεται. Για 
το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
αναλύουν το θεσμικό τους σύστημα για 
την εφαρμογή των ταμείων και θα 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να το 
απλοποιούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζεται απλοποίηση.

Τροπολογία 2026
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα -I (νέο) – Μέρος 4α νέο – παράγραφος 4.α 8 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α8 Η δημιουργία ικανοτήτων αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων 
που τίθενται στον παρόντα κανονισμό. 
Πρέπει επομένως να ενισχυθεί σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με στόχο να μπορούν όλα τα εθνικά επίπεδα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με επιτυχία 
όσον αφορά τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο, πρέπει να 
ενισχυθεί η δημιουργία ικανοτήτων.


