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Τροπολογία 1
Jan Olbrycht

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5ι) Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
ευελιξία και να μειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος με το να επιτραπεί η από κοινού 
εφαρμογή, πρέπει οι επενδυτικές 
προτεραιότητες του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής που υπάγονται στους 
αντίστοιχους θεματικούς στόχους να 
ευθυγραμμιστούν. 

Or. en

Τροπολογία 2
Jan Olbrycht
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 36, 54, 55, 56, 57, 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ειδική συμπληρωματική ενίσχυση για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση του 
πρόσθετου κόστους που συνδέεται με τα 
μειονεκτήματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης, που βαρύνουν 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες για τη 
στήριξη:

1. Η ειδική συμπληρωματική ενίσχυση για 
τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες δεν 
υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 4 και χρησιμοποιείται για την 
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που 
συνδέεται με τα χαρακτηριστικά και τους 
περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 
349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βαρύνουν τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες για τη 
στήριξη:

(α) των θεματικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·

(α) των θεματικών στόχων που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 [κανονισμός κοινών 
διατάξεων]·
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(β) των υπηρεσιών μεταφοράς 
εμπορευμάτων και της αρχικής ενίσχυσης 
για υπηρεσίες μεταφορών·

(β) των υπηρεσιών μεταφοράς 
εμπορευμάτων και της αρχικής ενίσχυσης 
για υπηρεσίες μεταφορών·

(γ) πράξεων συνδεόμενων με προβλήματα 
αποθήκευσης, το υπερβολικό μέγεθος και 
τη συντήρηση εργαλείων παραγωγής και 
την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην 
τοπική αγορά.

(γ) πράξεων συνδεόμενων με προβλήματα 
αποθήκευσης, το υπερβολικό μέγεθος και 
τη συντήρηση εργαλείων παραγωγής και 
την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην 
τοπική αγορά.

Τουλάχιστον το 50 % της ειδικής 
συμπληρωματικής ενίσχυσης χορηγείται 
σε ενέργειες που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών με ιδιαίτερη εστίαση στους 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στα 
σημεία 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[κανονισμός κοινών διατάξεων].
2. Οι ειδικές πρόσθετες πιστώσεις μπορεί 
επίσης να συμβάλουν στη χρηματοδότηση 
λειτουργικών ενισχύσεων και δαπανών που 
καλύπτουν υποχρεώσεις και συμβάσεις 
δημόσιων υπηρεσιών στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες.

2. Οι ειδικές πρόσθετες πιστώσεις μπορεί 
επίσης να συμβάλουν στη χρηματοδότηση 
λειτουργικών ενισχύσεων και δαπανών που 
καλύπτουν υποχρεώσεις και συμβάσεις 
δημόσιων υπηρεσιών στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες.

3. Το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 
αναλογικό με τις πρόσθετες δαπάνες της 
παραγράφου 1 που βαρύνουν τον 
δικαιούχο στην περίπτωση λειτουργικής 
ενίσχυσης και δαπανών που καλύπτουν 
μόνον υποχρεώσεις και συμβάσεις 
δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί δε να 
καλύπτει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 
σε περίπτωση επενδυτικών δαπανών.

Το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 
αναλογικό με τις πρόσθετες δαπάνες της 
παραγράφου 1 που βαρύνουν τον 
δικαιούχο στην περίπτωση λειτουργικής 
ενίσχυσης και δαπανών που καλύπτουν 
μόνον υποχρεώσεις και συμβάσεις 
δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί δε να 
καλύπτει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 
σε περίπτωση επενδυτικών δαπανών. 

4. Η χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη:

4. Η χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν χρησιμοποιείται για τη 
στήριξη:

(α) πράξεων που αφορούν προϊόντα του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης·

(α) πράξεων που αφορούν προϊόντα του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) ενισχύσεων για τη μεταφορά 
προσώπων εξουσιοδοτημένων δυνάμει του 
άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
Συνθήκης·

(β) ενισχύσεων για τη μεταφορά 
προσώπων εξουσιοδοτημένων δυνάμει του 
άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(γ) φοροαπαλλαγών και απαλλαγών από 
κοινωνικές επιβαρύνσεις.

(γ) φοροαπαλλαγών και απαλλαγών από 
κοινωνικές επιβαρύνσεις.

4α. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχεία α), αα) και β), το 
ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίζει 
παραγωγικές επενδύσεις για επιχειρήσεις 
σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
4 β. 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 3
Jan Olbrycht
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Έρευνα, Καινοτομία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Έρευνα και καινοτομία

Πρόσωπα Αριθμός ατόμων 
προσωπικού έρευνας και 
ανάπτυξης/ερευνητών που 
εργάζονται σε 
νεοκατασκευασμένες ή 
εξοπλισμένες υποδομές 
έρευνας

Επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με 
ενισχυόμενα ερευνητικά 
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ινστιτούτα
Ισοδύναμα 
πλήρους 
χρόνου

Αριθμός θέσεων 
προσωπικού έρευνας και 
ανάπτυξης/ερευνητών που 
δημιουργήθηκαν σε 
ενισχυόμενες οντότητες 

Ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη στον τομέα της 
καινοτομία ή των έργων 
έρευνας και ανάπτυξης

Επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
εισήγαγαν νέα ή 
σημαντικά βελτιωμένα 
προϊόντα που είναι νέα
στην αγορά ως 
αποτέλεσμα των 
υποστηριζόμενων έργων 
καινοτομίας ή έρευνας και 
ανάπτυξης

Επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που
εισήγαγαν νέα ή 
σημαντικά βελτιωμένα 
προϊόντα που είναι νέα
στην εταιρεία ως 
αποτέλεσμα των 
υποστηριζόμενων έργων 
καινοτομίας ή έρευνας και 
ανάπτυξης

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Έρευνα και καινοτομία

διαγράφεται
διαγράφεται
Ισοδύναμα 
πλήρους 
χρόνου

Αριθμός νέων ερευνητών 
σε υποστηριζόμενες 
οντότητες

Ισοδύναμα 
πλήρους 
χρόνου

Αριθμός ερευνητών που 
εργάζονται σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών υποδομών

Επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
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συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα

Ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη στον τομέα της 
καινοτομία ή των έργων 
έρευνας και ανάπτυξης

Επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
υποστηρίζονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην αγορά

Επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που 
υποστηρίζονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 
στην εταιρεία

Or. en

Τροπολογία 4
Jan Olbrycht
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας MW Πρόσθετη δυναμικότητα 
από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση Νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με 
κατάταξη βελτιωμένης 
ενεργειακής κατανάλωσης

kWh/έτος Μείωση πρωτογενούς 
κατανάλωσης ενέργειας 
των δημόσιων κτηρίων

Χρήστες Αριθμός πρόσθετων 
χρηστών ενέργειας που 
συνδέονται με ευφυή 
δίκτυα
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Μείωση αερίων θερμοκηπίου τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη μείωση αερίων 
θερμοκηπίου σε ισοδύναμο 
CO2

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας MW Πρόσθετη δυναμικότητα 
από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση Νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με 
κατάταξη βελτιωμένης 
ενεργειακής κατανάλωσης

kWh/έτος Μείωση ετήσιας 
πρωτογενούς κατανάλωσης 
ενέργειας των δημόσιων 
κτηρίων

Χρήστες Αριθμός πρόσθετων 
χρηστών ενέργειας που
συνδέονται με ευφυή 
δίκτυα

Μείωση αερίων θερμοκηπίου τόνοι 
ισοδυνάμου 
CO2

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
αερίων θερμοκηπίου 

Or. en

Τροπολογία 5
Jan Olbrycht
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Κοινωνική υποδομή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Κοινωνική υποδομή

Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση Πρόσωπα Δυναμικότητα 
εξυπηρέτησης από την 
υποδομή υποστηριζόμενης 
παιδικής φροντίδας ή 
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εκπαίδευσης
Υγεία Πρόσωπα Δυναμικότητα 

υποστηριζόμενων
υπηρεσιών υγείας

Στέγη Νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών που 
ωφελούνται από 
βελτιωμένες συνθήκες 
στέγασης

Πολιτιστική κληρονομιά Επισκέψεις Αριθμός επισκέψεων σε 
υποστηριζόμενους χώρους

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κοινωνική υποδομή
Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση Πρόσωπα Δυναμικότητα υποδομής 

υποστηριζόμενης παιδικής 
φροντίδας ή εκπαίδευσης

Υγεία Πρόσωπα Πληθυσμός καλυπτόμενος 
από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

διαγράφεται
διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6
Jan Olbrycht
Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Αστική ανάπτυξη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αστική ανάπτυξη

Πρόσωπα Πληθυσμός που ζει σε 
περιοχές με 
ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης
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τετραγωνικά 
μέτρα

Νέοι ανοιχτοί χώροι σε 
αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Νέα δημόσια ή εμπορικά 
κτήρια σε αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Νέα στέγαση σε αστικές 
περιοχές

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ειδικοί δείκτες αστικής ανάπτυξης
Πρόσωπα Πληθυσμός που ζει σε 

περιοχές με 
ολοκληρωμένες 
στρατηγικές αστικής 
ανάπτυξης

τετραγωνικά 
μέτρα

Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε 
αστικές περιοχές

τετραγωνικά 
μέτρα

Δημόσια ή εμπορικά 
κτήρια που κτίζονται ή 
ανακαινίζονται σε αστικές 
περιοχές

μονάδες 
στέγασης

Αποκατεστημένη στέγαση 
σε αστικές περιοχές

Or. en


