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Τροπολογία 74
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Ένωση. Συνεπώς, το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διάφορων περιφερειών και του βαθμού 
κατά τον οποίο παρουσιάζουν 
καθυστέρηση οι πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών και των αστικών περιοχών, 
των βιομηχανικών περιοχών που 
βρίσκονται σε παρακμή, των περιοχών με 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά και
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως νησιά, 
ορεινές περιοχές, αραιοκατοικημένες 
περιοχές και παραμεθόριες περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων 
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. 
Συνεπώς, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 
και το άρθρο 174 παράγραφοι 2 και 3 της 
ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ θα συμβάλει στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών και 
του βαθμού κατά τον οποίο παρουσιάζουν
καθυστέρηση οι πλέον μειονεκτούσες 
περιφέρειες, μεταξύ των οποίων χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής οι περιφέρειες με 
σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες, καθώς και 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 75
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με το είδος των 
δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να 

(3) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με το είδος των 
δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να 
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υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο 
των θεματικών στόχων που καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012
[κανονισμός κοινών διατάξεων]. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να οριστούν και να 
αποσαφηνιστούν οι δαπάνες εκτός του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών όσον 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του
Συμβουλίου.

υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ, 
προκειμένου το ταμείο να συμβάλει στις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
εντάσσονται στους θεματικούς στόχους
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. […]/2013 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
οριστούν και να αποσαφηνιστούν οι 
δαπάνες εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
ΕΤΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τις 
δραστηριότητες που παρατίθενται στο 
Παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 76
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προς αποφυγή υπέρμετρης 
χρηματοδότησης, οι εν λόγω επενδύσεις 
δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες για 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, καθώς ήδη 
επωφελούνται οικονομικά από την 
εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ. Η εν 
λόγω εξαίρεση δεν πρέπει να περιορίζει 
τη δυνατότητα αξιοποίησης του ΕΤΠΑ 
για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που 
δεν αναφέρονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 2003/87/EΚ, ακόμη και αν 
υλοποιούνται από τους ίδιους 
οικονομικούς φορείς, όπως οι επενδύσεις 
ενεργειακής απόδοσης στα δίκτυα 
τηλεθέρμανσης, τα έξυπνα συστήματα 
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διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας, τα μέτρα μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακόμη και αν 
στις έμμεσες επιπτώσεις τους 
συμπεριλαμβάνεται η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή αν 
παρατίθενται στο εθνικό σχέδιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 10γ παράγραφος 1 
της οδηγίας 2003/87/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 77
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Κατά την προώθηση των επενδύσεων 
στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα 
λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι 
κίνδυνοι σε περιφερειακό, διασυνοριακό 
και διακρατικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 78
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας έτσι 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της υποστήριξης 
από το ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
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επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

υποστήριξη από το ΕΤΠΑ βάσει του 
στόχου «επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» πρέπει να 
συγκεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) και στην προώθηση μιας 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Η εν λόγω 
συγκέντρωση πρέπει να πραγματοποιείται 
σε εθνικό επίπεδο, να παρέχει ευελιξία 
ανάλογα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
και τις διαφορετικές κατηγορίες 
περιφερειών και να αναπροσαρμόζεται, 
κατά το δέον, προκειμένου να 
συνυπολογίζονται οι πόροι του Ταμείου 
Συνοχής που διατίθενται για τη στήριξη 
των επενδυτικών προτεραιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [Ταμείο 
Συνοχής]. Ο βαθμός συγκέντρωσης θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της 
ανάπτυξης της περιφέρειας, τη συνεισφορά 
των πόρων του Ταμείου Συνοχής κατά 
περίπτωση, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς, των περιφερειών που 
έχουν χαρακτηρισθεί περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου κατά την περίοδο 
2007-2013 και ορισμένων περιφερειών 
επιπέδου NUTS 2 που αποτελούνται 
αποκλειστικά από νησιωτικά κράτη μέλη 
ή από νησιά.

Or. en

Τροπολογία 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας έτσι 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της υποστήριξης 
από το ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της 
Ένωσης. Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ βάσει του 
στόχου «επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» πρέπει να 
συγκεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) και στην προώθηση μιας 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Η εν λόγω 
συγκέντρωση πρέπει να πραγματοποιείται 
σε εθνικό επίπεδο, να παρέχει ευελιξία 
ανάλογα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
και τις διαφορετικές κατηγορίες 
περιφερειών και να αναπροσαρμόζεται, 
κατά το δέον, προκειμένου να 
συνυπολογίζονται οι πόροι του Ταμείου 
Συνοχής που διατίθενται για τη στήριξη 
των επενδυτικών προτεραιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [Ταμείο 
Συνοχής]. Ο βαθμός συγκέντρωσης θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της 
ανάπτυξης της περιφέρειας, τη συνεισφορά 
των πόρων του Ταμείου Συνοχής κατά 
περίπτωση, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς, των περιφερειών που 
έχουν χαρακτηρισθεί περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου κατά την περίοδο 
2007-2013 και των περιφερειών 
επιπέδου NUTS 2 που αποτελούνται 
αποκλειστικά από νησιά που ανήκουν σε 
κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν 
υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής ή από 
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νησιά που έχουν χαρακτηρισθεί εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία 80
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
επικεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής. Ο βαθμός 
συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης της 
περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

(5) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», 
εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη 
συγκέντρωση της υποστήριξης από το 
ΕΤΠΑ των προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με την κατηγορία των 
περιφερειών που υποστηρίζονται, η 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ πρέπει να 
συγκεντρώνεται στην έρευνα και 
καινοτομία, στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και σε δράσεις για την 
κλιματική αλλαγή και για το νερό. Ο 
βαθμός συγκέντρωσης θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της ανάπτυξης 
της περιφέρειας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιφερειών των οποίων το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 
2007-2013 ήταν λιγότερο από το 75 % του 
μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 81
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
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αριθ. [...]/2013 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων], προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από 
τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει από τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, θα επιδιωχθούν συνέργειες 
ιδίως μεταξύ του ΕΤΠΑ και του 
«Ορίζοντα 2020» με παράλληλο σεβασμό 
των διακριτών τους στόχων.

Or. en

Τροπολογία 82
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη 
περιφερειακή ή τοπική κινητικότητα ή να 
μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η 
ηχορρύπανση, είναι ανάγκη να προαχθούν 
υγιεινοί, βιώσιμοι και ασφαλείς τρόποι 
μεταφορών. Επενδύσεις σε υποδομές 
αερολιμένων που λαμβάνουν υποστήριξη 
από το ΕΤΠΑ, πρέπει να προωθούν 
περιβαλλοντικά βιώσιμες αεροπορικές 
μεταφορές, μεταξύ άλλων όταν στοχεύουν 
στην ενίσχυση της περιφερειακής 
κινητικότητας με τη σύνδεση 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
σε υποδομές του ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων.

Or. en

Τροπολογία 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5δ) Προκειμένου να προαχθεί η βιώσιμη 
περιφερειακή ή τοπική κινητικότητα ή να 
μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η 
ηχορρύπανση, είναι ανάγκη να προαχθούν 
υγιεινοί, βιώσιμοι και ασφαλείς τρόποι 
μεταφορών. Πρέπει επίσης να 
διασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις σε 
υποδομές αερολιμένων που λαμβάνουν 
υποστήριξη από το ΕΤΠΑ προωθούν 
περιβαλλοντικά οφέλη, μεταξύ άλλων 
όταν ενισχύουν την περιφερειακή και 
τοπική κινητικότητα με τη σύνδεση 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
σε υποδομές του ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων.

Or. en

Τροπολογία 84
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5ε) Προκειμένου να προαχθεί η επίτευξη 
των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα 
που έχουν ορισθεί από την Ένωση στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της για την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, το ΕΤΠΑ πρέπει να 
υποστηρίξει επενδύσεις για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 
της ασφάλειας του εφοδιασμού στα 
κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων 
διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας, στην οποία θα ενσωματώνεται 
επίσης η αποκεντρωμένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
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κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
επενδύουν σε ενεργειακές υποδομές 
συμβατές με το ενεργειακό μίγμα της 
επιλογής τους, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους όσον 
αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και 
συμβατές επίσης με τους στόχους τους 
που απορρέουν από τη στρατηγική της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 85
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5θ) Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί 
ποιες άλλες ενέργειες μπορεί να 
υποστηρίξει το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
στόχου της «Ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας».

Or. en

Τροπολογία 86
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και ο καθορισμός 
διαδικασίας για την κατάρτιση του 

(7) Στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη 
ολοκληρωμένων ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών 
προκλήσεων, των προκλήσεων στον 
τομέα του ύδατος και των κοινωνικών 
προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές 
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καταλόγου των πόλεων που καλύπτονται 
από τις ενέργειες αυτές και τον 
υπολογισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
που προβλέπεται για τις ενέργειες αυτές.

περιοχές και ο καθορισμός διαδικασίας για 
την κατάρτιση του καταλόγου των πόλεων 
που καλύπτονται από τις ενέργειες αυτές 
και τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης που προβλέπεται για τις 
ενέργειες αυτές.

Or. en

Τροπολογία 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα κριτήρια για την επιλογή των 
αστικών περιοχών όπου θα υλοποιηθούν 
ολοκληρωμένες ενέργειες με σκοπό την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη και ενδεικτικά 
ποσά για τις εν λόγω ενέργειες πρέπει να 
ορίζονται στη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με τουλάχιστον 5% των πόρων 
του ΕΤΠΑ να διατίθενται σε εθνικό 
επίπεδο για τον σκοπό αυτό. Στις 
αρμοδιότητες των αρχών των αστικών 
περιοχών πρέπει να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον η επιλογή των ενεργειών ή, 
όπου χρειάζεται, της συνολικής 
επιχορήγησης και το εύρος των 
αρμοδιοτήτων πρέπει να αποφασίζεται 
από τη διαχειριστική αρχή σε στενή 
συνεργασία με τις αρχές των αστικών 
περιοχών.

Or. en

Τροπολογία 88
Jan Olbrycht
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με την επέκταση, κατ’ εξαίρεση, του 
πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, 
δηλαδή από τη γεωγραφικώς απόκεντρη 
θέση τους, τον νησιωτικό χαρακτήρα, το 
μικρό μέγεθος, τη δύσκολη μορφολογία 
και κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
όσον αφορά μικρό αριθμό προϊόντων, 
προβλήματα μόνιμα και σωρευτικά τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
ανάπτυξη των εν λόγω περιφερειών. 
Προκειμένου να υποστηριχτεί η ανάπτυξη 
υφιστάμενων και νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, το 50 % τουλάχιστον 
της ειδικής πρόσθετης ενίσχυσης θα 
πρέπει να διατεθεί σε ενέργειες που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση και τον 
εκσυγχρονισμό των οικονομιών των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

(11) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως με 
την έγκριση μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 349 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
οποία επεκτείνουν, κατ’ εξαίρεση, το 
πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ στη 
χρηματοδότηση της λειτουργικής 
ενίσχυσης που συνδέεται με την 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει από την ειδική οικονομική και 
κοινωνική τους κατάσταση, η οποία 
επιτείνεται από τα μειονεκτήματα που 
προκύπτουν από τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δηλαδή από τη γεωγραφικώς 
απόκεντρη θέση τους, τον νησιωτικό 
χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος, τη δύσκολη 
μορφολογία και κλίμα και την οικονομική 
εξάρτηση όσον αφορά μικρό αριθμό 
προϊόντων, προβλήματα μόνιμα και 
σωρευτικά τα οποία παρεμποδίζουν 
σημαντικά την ανάπτυξη των εν λόγω 
περιφερειών. Οι λειτουργικές ενισχύσεις 
που διατίθενται από τα κράτη μέλη εν 
προκειμένω εξαιρούνται από την 
υποχρέωση γνωστοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 108 
παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, αν, κατά την 
περίοδο διάθεσής τους, πληρούν τους
όρους κανονισμού που κηρύσσει 
ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων 
συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98.

Or. en

Τροπολογία 89
Jan Olbrycht
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να καθοριστούν 
διαδικασίες για την επιλογή και εφαρμογή 
καινοτόμων ενεργειών, η εξουσία έκδοσης 
νομοθετικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή με βάση το 
περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής που 
ορίζονται στο άρθρο 9. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να πραγματοποιήσεις 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, συμπεριλαμβανομένου του έργου σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη μεταβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

(12) Προκειμένου να συμπληρωθούν 
ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία στον 
παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης 
νομοθετικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή με βάση τους 
λεπτομερείς κανόνες για τα κριτήρια 
επιλογής και διαχείρισης των καινοτόμων 
ενεργειών. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να τροποποιήσει το 
παράρτημα στον παρόντα κανονισμό, με
σκοπό να διενεργηθούν προσαρμογές, 
όπου αυτό δικαιολογείται, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αποτελεσματική 
αξιολόγηση της προόδου κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
πραγματοποιήσεις τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένου του έργου σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη μεταβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 90
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – επικεφαλίδα και τίτλος – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3
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Πεδίο εφαρμογής της υποστήριξης του 
ΕΤΠΑ

Πεδίο εφαρμογής της υποστήριξης

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει: 1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες ώστε να συμβάλει στις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
παρατίθενται στο άρθρο 5:

α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

α) παραγωγικές επενδύσεις που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη 
διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
μέσω άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

α α) παραγωγικές επενδύσεις, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους της 
επιχείρησης, που συμβάλλουν στις 
επενδυτικές προτεραιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 σημεία 1 και 
4, και, εάν περιλαμβάνουν συνεργασία 
μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ, 
στο άρθρο 5 σημείο 2·

β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

β) επενδύσεις σε υποδομές που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

γ) επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, 
τις υποδομές υγείας και τις εκπαιδευτικές 
υποδομές·

γ) επενδύσεις στις επιχειρηματικές και τις
κοινωνικές υποδομές, τις υποδομές υγείας, 
έρευνας και καινοτομίας και τις 
εκπαιδευτικές υποδομές·

δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού με τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και της έρευνας και 
καινοτομίας. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται τα εξής:

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη ενδογενούς 
δυναμικού μέσω επενδύσεων πάγιου 
κεφαλαίου σε εξοπλισμό και υποδομές 
μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων 
των πολιτιστικών υποδομών και των 
υποδομών βιώσιμου τουρισμού μικρής 
κλίμακας, αλλά και των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε επιχειρήσεις, στήριξη σε 
οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας και 
επενδύσεις σε τεχνολογία και 
εφαρμοσμένη έρευνα σε επιχειρήσεις·

i) επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε 
εξοπλισμό και υποδομές μικρής 
κλίμακας·
ii) στήριξη και παροχή υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ·
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iii) στήριξη σε δημόσιους οργανισμούς 
έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις 
σε τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα σε 
επιχειρήσεις·
iv) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων 
και συναφών κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών παραγόντων·

ε) δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των αρμόδιων 
περιφερειακών, τοπικών, αστικών και 
άλλων δημόσιων αρχών, οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και φορέων 
που εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 
του κανονισμού κοινών διατάξεων, 
καθώς επίσης και μελέτες, 
προπαρασκευαστικές δράσεις και 
ενίσχυση των ικανοτήτων.

ε) τεχνική βοήθεια.
Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες, το 
ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει επενδύσεις σε 
υποδομές που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες σε πολίτες στους τομείς του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών και των 
ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 91
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παραγωγικές επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις, ιδίως σε ΜΜΕ, που 
συμβάλλουν στις επενδυτικές 
προτεραιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 σημεία 1 και 4, και, όπου 
περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ 
μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ, στο 
άρθρο 5 σημείο 2·

Or. en
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Τροπολογία 92
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού με τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και της έρευνας και 
καινοτομίας. Στα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνονται τα εξής:

δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη ενδογενούς 
δυναμικού μέσω επενδύσεων πάγιου 
κεφαλαίου σε εξοπλισμό και υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών 
υποδομών και των υποδομών βιώσιμου 
τουρισμού, των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε επιχειρήσεις, της στήριξης 
σε οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας 
και της εφαρμοσμένης έρευνας σε 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 93
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει: 2. Το ΕΤΠΑ δεν υποστηρίζει:

α) τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής·

α) τον παροπλισμό και την κατασκευή
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ·

β) επενδύσεις για την επίτευξη μείωσης
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

γ) την παρασκευή, επεξεργασία και 
εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

γ) την παρασκευή, επεξεργασία και 
εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

δ) επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες, όπως ορίζονται βάσει των 
ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

δ) επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες, όπως ορίζονται βάσει των 
ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις·

δ α) επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων 
πέραν όσων συνδέονται με την προστασία 
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του περιβάλλοντος ή συνοδεύονται από 
επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τον 
περιορισμό ή τη μείωση των 
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων 
πέραν όσων έχουν αποδεδειγμένα οφέλη 
για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων 
πέραν όσων έχουν αποδεδειγμένα οφέλη 
για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 96
Jan Olbrycht
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Θεματική συγκέντρωση Θεματική συγκέντρωση
Οι θεματικοί στόχοι που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
και οι αντίστοιχες επενδυτικές 
προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού στους οποίους 
μπορεί να συμβάλει το ΕΤΠΑ 
συγκεντρώνονται ως εξής:

1. Οι θεματικοί στόχοι που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
και οι αντίστοιχες επενδυτικές 
προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού στους οποίους 
μπορεί να συμβάλει το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο 
του στόχου «Επενδύσεις στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη»
συγκεντρώνονται ως εξής:

α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και 
περιφέρειες του στόχου μετάβασης:

α) σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες:

i) τουλάχιστον 80 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]· 
και

i) τουλάχιστον 80% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]· και

ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

α α) στις περιφέρειες του στόχου 
μετάβασης:
i) τουλάχιστον 60% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]· και
ii) τουλάχιστον 15 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
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άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2013 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

β) σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: β) σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες:
i) τουλάχιστον 50 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

i) τουλάχιστον 50% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]·

ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

ii) τουλάχιστον 12% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α)
σημείο ι), στις εν λόγω περιφέρειες των 
οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
περίοδο 2007-2013 ήταν λιγότερο από το 
75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-
25 για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες 
όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας μετάβασης ή των πιο 
αναπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 60 % 
του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ σε 
εθνικό επίπεδο χορηγείται σε κάθε έναν 
από τους θεματικούς στόχους που 
ορίζονται στα σημεία 1, 3 και 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων].

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), οι εν 
λόγω περιφέρειες των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-
2013 ήταν λιγότερο από το 75% του μέσου 
όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-25 για την 
περίοδο αναφοράς και οι περιφέρειες που 
χαρακτηρίσθηκαν περιφέρειες σταδιακής 
εξόδου κατά την περίοδο 2007-2013, οι 
οποίες όμως είναι επιλέξιμες βάσει της 
κατηγορίας των πιο αναπτυγμένων 
περιφερειών, όπως ορίζεται στο άρθρο 82 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] την περίοδο 2014-2020, 
θεωρούνται περιφέρειες του στόχου 
μετάβασης για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου.

Κατά παρέκκλιση από τα σημεία α) και 
α α), όλες οι περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 2 που αποτελούνται 
αποκλειστικά από νησιωτικά κράτη μέλη 
ή από νησιά που ανήκουν σε κράτη μέλη 
τα οποία λαμβάνουν υποστήριξη από το 
Ταμείο Συνοχής ή είναι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, θεωρούνται 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για 
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τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 97
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

ii) τουλάχιστον 22 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

ii) τουλάχιστον 22 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στις περιφέρειες του στόχου 
μετάβασης:
i) τουλάχιστον 60% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]· και
ii) τουλάχιστον 17 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2013 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 100
Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στις περιφέρειες του στόχου 
μετάβασης:
i) τουλάχιστον 60% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 
[κανονισμός κοινών διατάξεων]· και
ii) τουλάχιστον 22 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2013 [κανονισμός κοινών 
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διατάξεων]·

Or. en

Τροπολογία 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στις περιφέρειες του στόχου 
μετάβασης:
) τουλάχιστον 60% του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται σε δύο ή περισσότερους από 
τους θεματικούς στόχους που ορίζονται 
στα σημεία 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (...)/2013 
(κανονισμός κοινών διατάξεων)· και
ii) τουλάχιστον 20 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται αντίστοιχα στον θεματικό 
στόχο που ορίζεται στο σημείο 4 του 
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
(…)/2013 (κανονισμός κοινών 
διατάξεων)·

Or. en

Τροπολογία 102
Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τουλάχιστον 6 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 

ii) τουλάχιστον 10 % του συνόλου των 
πόρων ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο 
χορηγείται στον θεματικό στόχο που 
ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
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[κανονισμός κοινών διατάξεων]. [κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) και 
α α), όλες οι περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 2 ή 3 που αποτελούνται 
αποκλειστικά από νησιά ή είναι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, θεωρούνται 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο σχεδιάζει να μειώσει το βαθμό ευελιξίας των νησιωτικών περιοχών στη χρήση 
των ταμείων της ΕΕ, περιορίζοντας την εν λόγω παρέκκλιση μόνο για τις νησιωτικές περιοχές 
που ανήκουν σε κράτη μέλη επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής. Αυτό θα αφαιρούσε από τις 
Βαλεαρίδες Νήσους, την Κορσική, τη Σαρδηνία και τα νησιά της Βόρειας Ευρώπης τον 
αναγκαίο βαθμό ευελιξίας στη χρήση των ταμείων της ΕΕ. Το εν λόγω μέτρο πρέπει να αφορά 
όλα τα νησιά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν το κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν είναι 
επιλέξιμο για το Ταμείο Συνοχής.

Τροπολογία 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) και 
α α), όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 
2 ή επιπέδου 3 που αποτελούνται 
αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα 
νησιά θεωρούνται λιγότερο αναπτυγμένες 
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περιφέρειες για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου.

Or. it

Τροπολογία 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το σημείο α) και 
α α), όλες οι περιφέρειες 
επιπέδου NUTS 2 που αποτελούνται 
αποκλειστικά από νησιά που ανήκουν σε 
κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν 
υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής ή 
είναι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, 
θεωρούνται λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 106
Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), 
όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 που 
αποτελούνται αποκλειστικά από ένα ή 
περισσότερα νησιά θεωρούνται λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Or. it

Τροπολογία 107
Andrey Kovatchev
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου 
στήριξης της φιλικής προς την 
απασχόληση ανάπτυξης, δραστηριότητες 
που στηρίζουν τον βιώσιμο τουρισμό, τον 
πολιτισμό και τη φυσική κληρονομιά 
πρέπει να αποτελούν μέρος μιας εδαφικής 
στρατηγικής για κάθε περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής 
βιομηχανικών περιφερειών που 
βρίσκονται σε παρακμή. Η στήριξη 
τέτοιων δραστηριοτήτων θα συμβάλει 
επίσης στην ενίσχυση της καινοτομίας 
και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, των 
ΜΜΕ, του περιβάλλοντος, της απόδοσης 
των πόρων ή της προαγωγής της 
κοινωνικής ένταξης. 

Or. en

Τροπολογία 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) στήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς:

(4) στήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και αύξηση της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλους 
τους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 109
Michael Theurer, Catherine Bearder
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις ΜΜΕ·

β) προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε επιχειρήσεις, κυρίως στις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 110
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προαγωγή επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης καταστροφών·

β) προαγωγή συλλογικών υποδομών και
επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση ανθεκτικότητας σε 
ακραία φαινόμενα και στις καταστροφές 
και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 
καταστροφών·

Or. pt

Τροπολογία 111
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) προστασία του περιβάλλοντος και 
προαγωγή της απόδοσης των πόρων:

(6) διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και προαγωγή της 
απόδοσης των πόρων προβαίνοντας σε:

α) αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών για επενδύσεις στον τομέα των 
αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου·

α) επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, 
ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 
και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 
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λόγω απαιτήσεις·

β) αντιμετώπιση των σημαντικών 
αναγκών για επενδύσεις στον τομέα του 
νερού, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου·

β) επενδύσεις στον τομέα του νερού, ώστε 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης 
και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που 
έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 
λόγω απαιτήσεις·

γ) προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς·

γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

δ) προστασία της βιοποικιλότητας, 
εδαφική προστασία και προαγωγή 
υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών·

δ) προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας, εδαφική προστασία, 
καθώς και αποκατάσταση και προαγωγή 
υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών·

ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της 
αναζωογόνησης υποβαθμισμένων 
βιομηχανικών εκτάσεων και της μείωσης
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, ανάπλαση των πόλεων, 
αναζωογόνηση και απολύμανση 
υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 
προορίζονται για μετατροπή), μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και προώθηση 
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου·

ε α) προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών 
τόσο για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων στον τομέα των 
αποβλήτων, των υδάτων, της προστασίας 
του εδάφους όσο και για τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης·
ε β) υποστήριξη της βιομηχανικής 
μετάβασης προς μια οικονομία με 
αποδοτική χρήση των πόρων, προώθηση 
της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής 
καινοτομίας και της διαχείρισης 
περιβαλλοντικών επιδόσεων στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 112
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της 
αναζωογόνησης υποβαθμισμένων 
βιομηχανικών εκτάσεων και της μείωσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

ε) δράση για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της 
αναζωογόνησης υποβαθμισμένων 
βιομηχανικών εκτάσεων, της παροχής 
στήριξης για τη διαχείριση χώρων 
αναψυχής μεταξύ συγκροτημάτων 
διαμερισμάτων, της αποκατάστασης 
πολιτιστικών υποδομών και της μείωσης 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

Or. bg

Τροπολογία 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ενίσχυση της περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας με επενδύσεις στη 
βελτίωση των υφιστάμενων οδικών 
υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική και αποδοτική 
διαχείριση της ασφάλειας του δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 114
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 8



PE514.646v01-00 30/35 AM\940882EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) προαγωγή απασχόλησης και 
υποστήριξη κινητικότητας εργατικού 
δυναμικού:

(8) προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και υποστήριξη 
κινητικότητας εργατικού δυναμικού 
προβαίνοντας σε:

α) ανάπτυξη φυτωρίων επιχειρήσεων και 
επενδυτική στήριξη για αυτοαπασχόληση 
και δημιουργία επιχειρήσεων·

α) υποστήριξη της ανάπτυξης φυτωρίων 
επιχειρήσεων και επενδυτική στήριξη για 
αυτοαπασχόληση, πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και δημιουργία επιχειρήσεων·

α α) υποστήριξη της φιλικής προς την 
απασχόληση ανάπτυξης μέσω της 
ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού στο 
πλαίσιο εδαφικής στρατηγικής για 
συγκεκριμένες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής 
βιομηχανικών περιφερειών που 
βρίσκονται σε παρακμή και της επίτευξης 
βελτιώσεων στην προσβασιμότητα και 
την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων·

β) τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και 
ενίσχυση για μηχανισμούς που παρέχουν 
υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς για τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 
όταν οι δράσεις αυτές δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [ΕΚΤ]·

β) υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών
ανάπτυξης και ενίσχυση για μηχανισμούς 
που παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο 
γειτονιάς για τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, όταν οι δράσεις αυτές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΕΚΤ]·

γ) επενδύσεις σε υποδομές για δημόσιες
επιχειρήσεις απασχόλησης·

γ) επενδύσεις σε υποδομές για επιχειρήσεις 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 115
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας:

(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων, προβαίνοντας σε:
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α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα της 
υγείας και τη μετάβαση από θεσμικές 
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε δημοτικό 
επίπεδο·

α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα της 
υγείας, προωθώντας την κοινωνική 
ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης 
σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού 
και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, και τη 
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε 
υπηρεσίες σε δημοτικό επίπεδο·

β) στήριξη για φυσική και οικονομική 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών 
και αγροτικών κοινοτήτων· 

β) στήριξη για φυσική, οικονομική και
κοινωνική αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός
αστικών και αγροτικών περιοχών· 

γ) υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις· γ) υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις·

γ α) επενδύσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν 
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 
αφορά την κατάσταση στον τομέα της 
υγείας και τη μετάβαση από θεσμικές 
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε δημοτικό 
επίπεδο·

α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις 
αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές 
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας και τις 
κοινωνικές ανισότητες, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα και τη μετάβαση από θεσμικές 
υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε δημοτικό 
επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 117
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) επενδύσεις σε εκπαίδευση, δεξιότητες
και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη 
υποδομής κατάρτισης και εκπαίδευσης·

(10) επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση 
και επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου 
μάθηση με την ανάπτυξη υποδομής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 118
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ενίσχυση θεσμικής ικανότητας και 
αποδοτική δημόσια διοίκηση με την 
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεων 
και των δημόσιων υπηρεσιών που 
συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΤΠΑ 
και προς στήριξη ενεργειών όσον αφορά τη 
θεσμική ικανότητα και την αποδοτικότητα 
της δημόσιας διοίκησης που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

(11) ενίσχυση θεσμικής ικανότητας 
δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων και 
αποδοτική δημόσια διοίκηση με την 
ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της 
αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεων 
και των δημόσιων υπηρεσιών που 
συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΤΠΑ 
και προς στήριξη ενεργειών όσον αφορά τη 
θεσμική ικανότητα και την αποδοτικότητα 
της δημόσιας διοίκησης που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 119
Richard Seeber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που καθορίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις 
αστικές περιοχές.

1. Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει, στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω 
στρατηγικών που καθορίζουν 
ολοκληρωμένες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, κλιματικών 
προκλήσεων, προκλήσεων στον τομέα του 
νερού και κοινωνικών προκλήσεων που 
θίγουν τις αστικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 120
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Άρθρο 8
Καινοτόμοι ενέργειες στον τομέα της 

αειφόρου αστικής ανάπτυξης
Καινοτόμοι ενέργειες στον τομέα της 

αειφόρου αστικής ανάπτυξης
1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το 
ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίξει καινοτόμους 
ενέργειες στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξη, εντός ορίου 0,2 % της 
συνολικής ετήσιας ενίσχυσης του ΕΤΠΑ. 
Περιλαμβάνουν μελέτες και πιλοτικά έργα 
για τον προσδιορισμό και τη δοκιμή νέων 
λύσεων για ζητήματα που συνδέονται με 
την αειφόρο αστική ανάπτυξη που είναι 
σημαντικές σε επίπεδο Ένωσης.

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το 
ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίξει καινοτόμους 
ενέργειες στον τομέα της αειφόρου 
αστικής ανάπτυξη, σύμφωνα με το 
άρθρο 84 παράγραφος 7 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]. Περιλαμβάνουν μελέτες και 
πιλοτικά έργα για τον προσδιορισμό και τη 
δοκιμή νέων λύσεων για ζητήματα που 
συνδέονται με την αειφόρο αστική 
ανάπτυξη που είναι σημαντικές σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των συναφών εταίρων από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2013 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
κατά την προετοιμασία και την 
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υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
ανωτέρω, οι καινοτόμοι ενέργειες μπορεί 
να υποστηρίξουν όλες τις αναγκαίες 
δραστηριότητες για την επίτευξη των 
θεματικών στόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…]/2012 [κανονισμός κοινών διατάξεων] 
και αντίστοιχες προτεραιότητες 
επενδύσεων.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισμού, οι καινοτόμες 
ενέργειες μπορεί να υποστηρίξουν όλες τις 
αναγκαίες δραστηριότητες για την 
επίτευξη των θεματικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων] και αντίστοιχες προτεραιότητες 
επενδύσεων.

3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 13 σχετικά με διαδικασίες για την 
επιλογή και την εφαρμογή καινοτόμων 
ενεργειών.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 13, που καθορίζουν τους 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρχές 
επιλογής και διαχείρισης των καινοτόμων 
ενεργειών που θα υποστηριχθούν.

Or. en

Τροπολογία 121
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το μέρος που αντιστοιχεί στο ΕΤΠΑ 
από το ειδικό κονδύλιο που προορίζεται 
για την εξόχως απόκεντρη περιοχή της 
Μαγιότ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, 
και τουλάχιστον 50% κατανέμεται στους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].

Or. en

Τροπολογία 122
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 
ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον
από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 
ανατίθενται στην Επιτροπή για διάστημα 
τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου 2014 
και η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά 
με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της τριετίας.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να οριστεί προθεσμία όσον αφορά την εξουσιοδότηση και να καταστεί 
υποχρεωτική η εκπόνηση έκθεσης από την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση των εξουσιών 
που της έχουν ανατεθεί ώστε να αξιολογείται τακτικά ο τρόπος διαχείρισής τους.


