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Τροπολογία 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, ιδίως των αγροτικών 
περιοχών, των περιοχών στις οποίες 
συντελείται βιομηχανική μετάβαση και 
των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα. Το άρθρο 175 της Συνθήκης 
απαιτεί από την Ένωση να στηρίζει την 
υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση 
της μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
άλλων μέσων.

(1) Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει 
ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η 
Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιοχών και στη μείωση 
της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών ή νήσων, δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις 
περιοχές στις οποίες συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως 
είναι, μεταξύ άλλων, οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, οι υπερβόρειες 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. Το 
άρθρο 175 της Συνθήκης απαιτεί από την 
Ένωση να στηρίζει την υλοποίηση αυτών 
των στόχων με τη δράση της μέσω του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα 
Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
άλλων μέσων.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Ένωσης ορίζει τις 
γενικές αρχές όσον αφορά την εκτέλεση 
του ετήσιου προϋπολογισμού της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο 
να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ του εν 
λόγω κανονισμού και των διατάξεων που 
διέπουν τον παρόντα κανονισμό.
___________
1 ΕΕ L ...
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, το οποίο ενέκρινε τη στρατηγική της 
Ένωσης για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Ένωση 
και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
υποστηρίζουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη της 
Ένωσης και μειώνοντας τις περιφερειακές 
ανισότητες.

(2) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010, το οποίο ενέκρινε τη στρατηγική της 
Ένωσης για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Ένωση 
και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
υποστηρίζουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη της 
Ένωσης και μειώνοντας τις περιφερειακές 
ανισότητες. Η πολιτική συνοχής 
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και μια υγιής και 
αυτόνομη πολιτική συνοχής αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση 
αυτής της στρατηγικής.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση 
για την αντιστάθμιση των 
μειονεκτημάτων που είναι αποτέλεσμα 
των παραγόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 349 της Συνθήκης.

(5) Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από 
ειδικά αποτελεσματικά μέτρα καθώς και 
από επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση για 
να λαμβάνουν υπόψη την μεγάλη 
απόσταση, το νησιωτικό τους χαρακτήρα 
και την οικονομική και κοινωνική 
διαρθρωτική κατάστασή τους και για να 
αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα που 
είναι αποτέλεσμα των παραγόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για τη σύμβαση εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, 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 

(9) Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα, 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 άλλους φορείς που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων 
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ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης είναι η τήρηση της αρχής της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η 
εξασφάλιση του ενστερνισμού των 
παρεμβάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και η αξιοποίηση της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας των σχετικών συντελεστών. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι 
συμμετέχουν στην προετοιμασία, την 
υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων με τρόπο 
συνεπή.

που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
ισότητας και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των κεντρικών οργανώσεων 
τέτοιων φορέων, αρχών και οργανώσεων.
Σκοπός μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι 
να σεβαστεί τις αρχές της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης αλλά και της
επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας καθώς και τις 
ιδιαιτερότητες των διαφορετικών 
νομικών και θεσμικών πλαισίων των 
επιμέρους κρατών μελών, καθώς επίσης 
και να εξασφαλίσει τον ενστερνισμό των 
σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και να αξιοποιήσει 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία των 
σχετικών συντελεστών. Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να προσδιορίσουν τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς σχετικούς εταίρους, 
στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνονται 
οι φορείς, οι οργανισμοί και οι ομάδες 
που μπορούν να επηρεάσουν την 
προετοιμασία ή να επηρεαστούν από την 
προετοιμασία και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
προσδιορίσουν, κατά περίπτωση, ως 
σχετικούς εταίρους τις κεντρικές 
οργανώσεις που είναι οι ενώσεις, οι 
συνεταιρισμοί ή οι συνομοσπονδίες 
σχετικών τοπικών, περιφερειακών και 
αστικών αρχών ή άλλων φορέων 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και 
την συνήθη πρακτική. Η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη για έναν ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας, προκειμένου να 
διευκολύνει τα κράτη μέλη κατά την 
υλοποίηση της εταιρικής σχέσης όσον 
αφορά την προσπάθεια να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή των σχετικών εταίρων στην 
προετοιμασία, την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
συμφωνιώνεταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων με τρόπο συνεπή. Η 
εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 
ανεξαρτήτως συνθηκών ή ερμηνείας της, 
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δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ ή να 
αποτελέσει τη βάση για τον εντοπισμό 
παρατυπιών που οδηγούν σε 
δημοσιονομική διόρθωση.Η εκδοθείσα 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν πρέπει να 
τίθεται σε ισχύ νωρίτερα από την 
ημερομηνία έκδοσής της μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τις πλέον κατάλληλες 
λεπτομέρειες για την υλοποίηση της 
εταιρικής σχέσης σύμφωνα με τα νομικά 
και θεσμικά πλαίσιά τους, καθώς και τις 
εθνικές και περιφερειακές αρμοδιότητές 
τους, με την προϋπόθεση να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι της κατά τα 
οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. 

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της εφαρμογής των Ταμείων 
του ΚΣΠ, να αποσκοπεί στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, 
εθνότητας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

(11) Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
μεγαλύτερη οικονομική, εδαφική και 
κοινωνική συνοχή, η Ένωση οφείλει, σε 
όλα τα στάδια της εφαρμογής των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων, να αποσκοπεί στην
εξάλειψη των ανισοτήτων και την 
εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, τόσο μέσω της 
συστηματικής προσθήκης πτυχών που 
άπτονται του φύλου στη διαδικασία 
προγραμματισμού και υλοποίησης όσο 
και μέσω ειδικών μέτρων σύμφωνα με 
την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών. Κατά την 
διάρκεια αυτής της υλοποίησης, η Ένωση 
πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην 
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καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ένωση, του 
άρθρου 10 της Συνθήκης για την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του άρθρου 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι στόχοι των Ταμείων του ΚΣΠ 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της προστασίας και της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 19 της 
Συνθήκης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα κράτη μέλη 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για την 
υποστήριξη των στόχων σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη 
φιλοδοξία να αφιερωθεί τουλάχιστον το 
20 % του προϋπολογισμού της Ένωσης 
στον σκοπό αυτό, με τη χρήση 
μεθοδολογίας που θα εγκριθεί από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

(12) Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και της προώθησης από την 
Ένωση του στόχου της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 
παράγραφος 1 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει». Προς τον σκοπό αυτόν, τα
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες για την υποστήριξη των 
στόχων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 
σύμφωνα με τη φιλοδοξία να αφιερωθεί 
τουλάχιστον το 20 % του προϋπολογισμού 
της Ένωσης με τη χρήση μεθοδολογίας 
βασισμένης στις κατηγορίες παρέμβασης 
ή σε μέτρα που θα εγκριθούν από την 
Επιτροπή με εκτελεστική πράξη.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ταμεία του ΚΣΠ πρέπει να 
εστιάσουν τη στήριξή τους σε
περιορισμένο αριθμό κοινών θεματικών 
στόχων. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής 
καθενός από τα Ταμεία του ΚΣΠ θα 
διευκρινιστεί στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων και είναι δυνατόν να περιορίζεται 
σε ορισμένους μόνο θεματικούς στόχους 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(13) Για την επίτευξη των στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών, της 
στρατηγικής της Ένωσης για μια «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία πρέπει να 
εστιάσουν τη στήριξή τους σε 
περιορισμένο αριθμό κοινών θεματικών 
στόχων, εκχωρώντας επαρκές περιθώριο 
ευελιξίας για την προσαρμογή στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών και 
την κατάλληλη εξυπηρέτησή τους. Το 
ακριβές πεδίο εφαρμογής καθενός από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία θα διευκρινιστεί στους ειδικούς 
κανόνες των Ταμείων και είναι δυνατόν να 
περιορίζεται σε ορισμένους μόνο 
θεματικούς στόχους που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή των 
Ταμείων του ΚΣΠ και να δοθεί σαφής 
στρατηγική κατεύθυνση στη διαδικασία 
προγραμματισμού στο επίπεδο των κρατών 
μελών και των περιφερειών, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο. 
Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει τον τομεακό και εδαφικό 

(14) Για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων και να δοθούν 
στρατηγικές κατευθυντήριες αρχές για να 
διευκολυνθεί η διαδικασία 
προγραμματισμού στο επίπεδο των κρατών 
μελών και των περιφερειών, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο. 
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συντονισμό των παρεμβάσεων της Ένωσης 
στο πλαίσιο των Ταμείων του ΚΣΠ με 
άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα της 
Ένωσης.

Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να 
διευκολύνει επίσης τον τομεακό και 
εδαφικό συντονισμό των παρεμβάσεων της 
Ένωσης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
και με άλλες συναφείς πολιτικές και μέσα 
της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους 
που προσδιορίζονται στη Συνθήκη και 
τους σκοπούς της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και 
συμμετοχική ανάπτυξη που λαμβάνει 
υπόψη τις βασικές εδαφικές προκλήσεις. 
Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει 
να καθορίζεται σε παράρτημα στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
πρέπει, συνεπώς, να καθορίσει τα μέσα για 
την επίτευξη συνοχής και συνέπειας με 
τις οικονομικές πολιτικές των κρατών 
μελών και της Ένωσης, τους 
μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των 
Ταμείων του ΚΣΠ και των άλλων οικείων 
πολιτικών και μέσων της Ένωσης, τις 
οριζόντιες αρχές και τους εγκάρσιους 
στόχους πολιτικής, τις ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση εδαφικών προκλήσεων, να 
υποδείξει ενέργειες υψηλής ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας και τις αντίστοιχες 
αρχές για τα αποτελέσματα και 
προτεραιότητες συνεργασίας.

(15) Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα 
πρέπει συνεπώς να καθορίσει μηχανισμούς 
σχετικά με το πως τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα 
συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών 
και στόχων της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική 
ανάπτυξη, στους τρόπους αντιμετώπισης 
των βασικών εδαφικών προκλήσεων, στις 
ρυθμίσεις για προώθηση της 
ολοκληρωμένης χρήσης των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων,  στις οριζόντιες 
αρχές και τους εγκάρσιους στόχους 
πολιτικής και στα μέσα συντονισμού με 
άλλες σχετικές πολιτικές και 
δραστηριότητες συνεργασίας της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 a) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις που άπτονται 
του αντικτύπου της παγκοσμιοποίησης, 
των περιβαλλοντικών και ενεργειακών 
ζητημάτων, της γήρανσης του πληθυσμού 
και των δημογραφικών μεταβολών, της 
τεχνολογικής μετεξέλιξης και των 
απαιτήσεων καινοτομίας, καθώς της 
κοινωνικής ανισότητας· Δεδομένης της 
σύνθετης και αλληλένδετης φύσης αυτών 
των προκλήσεων, οι λύσεις που 
υποστηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, 
πολυτομεακές και πολυδιάστατες. Σε 
αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των πολιτικών, πρέπει να 
είναι δυνατή ο συνδυασμός των πόρων 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία σε ολοκληρωμένα 
πακέτα που είναι ειδικά προσαρμοσμένα 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
εδαφικών αναγκών· 

Or. en

Τροπολογία 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 b) Ο συρικνούμενος ενεργός 
πληθυσμός σε συνδυασμό με το 
αυξανόμενο ποσοστό συνταξιούχων στον 
γενικό πληθυσμό, καθώς και τα 
προβλήματα που άπτονται της διασποράς 
του πληθυσμού θα συνεχίσουν να 
επιβαρύνουν μεταξύ άλλων τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας 
των κρατών μελών και συνεπώς και την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης. Η προσαρμογή σε παρόμοιες 
δημογραφικές αλλαγές αποτελεί μία από 
τις καίριες προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες στα προσεχή χρόνια και άρα 
θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερα μεγάλης 
προσοχής από τις περιφέρειες που 
πλήττονται περισσότερο από τις 
δημογραφικές μεταβολές.

Or. en

Τροπολογία 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του και σε συνεννόηση με την 
Επιτροπή, μια σύμβαση εταιρικής σχέσης. 
Με τη σύμβαση εταιρικής σχέσης θα 
πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο 
τα ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και να αναληφθούν σοβαρές 
δεσμεύσεις για την επίτευξη των στόχων 
της Ένωσης μέσω του προγραμματισμού 
των Ταμείων του ΚΣΠ.

(16) Βάσει του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του, όπως δηλώνεται στο άρθρο 
5 του παρόντος κανονισμού και σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή, μια 
συμφωνία εταιρικής σχέσης. Με τη 
συμφωνία εταιρικής σχέσης θα πρέπει να 
μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο τα 
ορισθέντα στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
και να αναληφθούν σοβαρές δεσμεύσεις 
για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
μέσω του προγραμματισμού των 
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Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων. Η συμφωνία 
εταιρικής σχέσης πρέπει να ορίζει 
ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν την 
ευθυγράμμιση με την ενωσιακή 
στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και 
συμμετοχική ανάπτυξη καθώς και τις 
ειδικές για κάθε ταμείο αποστολές 
σύμφωνα με τους στόχους τους που 
βασίζονται στη Συνθήκη, ρυθμίσεις που 
να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
υλοποίηση και ρυθμίσεις για την αρχή 
της εταιρικής σχέσης και μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές τους ανάγκες. 
Εκ των προτέρων όροι θα πρέπει να 
καθοριστούν για να εξασφαλιστεί ότι 
υπάρχει το αναγκαίο πλαίσιο όρων για την 
αποτελεσματική χρήση της υποστήριξης 
της Ένωσης. Η εκπλήρωση αυτών των εκ 
των προτέρων όρων πρέπει να εκτιμάται 
από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Στις 
περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατό να 
ικανοποιηθεί ένας εκ των προτέρων όρος, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία 
να αναστείλει τις πληρωμές για το 

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συγκεντρώνουν την υποστήριξη για να 
εξασφαλίσουν σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης 
σύμφωνα με τις ειδικές εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες τους για βιώσιμη 
ανάπτυξη. Εκ των προτέρων όροι θα 
πρέπει να καθοριστούν για να 
εξασφαλιστεί ότι υπάρχει το αναγκαίο 
πλαίσιο όρων για την αποτελεσματική 
χρήση της υποστήριξης της Ένωσης. Ένας 
εκ των προτέρων όρος πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνον όταν συνδέεται 
απευθείας και επηρεάζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων . Η Επιτροπή 
οφείλει να αξιολογεί τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την 
εκπλήρωση των εκ των προτέρων όρων
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πρόγραμμα. στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις που δεν 
καταστεί δυνατό να ικανοποιηθεί ένας εκ 
των προτέρων όρος, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει την εξουσία να αναστείλει τις 
πληρωμές για το πρόγραμμα, σύμφωνα με 
ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλάβει την επανεξέταση 
των επιδόσεων σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη το 2017 και 2019. Ένα αποθεματικό 
επίδοσης θα πρέπει να προβλεφθεί και να 
κατανεμηθεί το 2019 στις περιπτώσεις 
που έχουν επιτευχθεί τα ορόσημα ως προς 
τις επιδόσεις. Λόγω της πολυμορφίας και 
του διακρατικού χαρακτήρα τους, δεν 
πρέπει να υπάρχει αποθεματικό για τα 
προγράμματα της «Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας». Στις 
περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική 
απόκλιση ως προς την επίτευξη των 
ορόσημων ή των ποσοτικών στόχων, η 
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις 
πληρωμές για ένα πρόγραμμα, ή στο τέλος 
της περιόδου προγραμματισμού, να 
εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις, 
ώστε να εξασφαλίσει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 

(18) Θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο 
επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος για την 
επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών 
συμπεριλαμβανομένων, που έχουν τεθεί 
για κάθε πρόγραμμα στη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να αναλάβει την επανεξέταση 
των επιδόσεων σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη το 2017 και 2019. Σε περιπτώσεις 
όπου, κατόπιν επανεξέτασης των 
επιδόσεων, υπάρχουν ενδείξεις ότι μια 
προτεραιότητα δεν κατόρθωσε να 
επιτύχει τα ορόσημα που καθορίζονται 
στο πλαίσιο επιδόσεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καλεί τα κράτη μέλη να 
προτείνουν τροποποιήσεις στο σχετικό 
πρόγραμμα και, σε περίπτωση που 
κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί 
ικανοποιητικά εντός 3 μηνών, η Επιτροπή
θα πρέπει να μπορεί να αναστείλει το 
σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων 
πληρωμών της προτεραιότητας για ένα 
πρόγραμμα ώστε να εξασφαλίσει ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν 
χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά. Η αναστολή θα πρέπει 
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χρησιμοποιείται άσκοπα ή 
αναποτελεσματικά.

να αίρεται ευθύς μόλις το κράτος μέλος 
λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 a) Εν συνεχεία των συμπερασμάτων 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης 
και 29ης Ιουνίου 2012, οι δημόσιες 
δαπάνες κράτους μέλους που 
προορίζονται για την συγχρηματοδότηση 
προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
του ελλείματος του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των Ταμείων 
του ΚΣΠ υποβοηθείται από ασφαλείς 
οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία 
του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 

(19) Η ύπαρξη στενότερης σχέσης μεταξύ 
της πολιτικής για τη συνοχή και της 
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης 
θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα 
των δαπανών στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων υποβοηθείται από 
ασφαλείς οικονομικές πολιτικές και ότι τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
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αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Η διεργασία αυτή πρέπει να είναι 
σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών. Όταν, παρά την 
ενισχυμένη χρήση των Ταμείων του ΚΣΠ, 
ένα κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, 
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αναστείλει όλες ή μέρος των 
πληρωμών και των δεσμεύσεων. Οι 
αποφάσεις για την αναστολή των 
πληρωμών θα πρέπει να είναι αναλογικές 
και αποτελεσματικές και να λαμβάνουν
υπόψη τον αντίκτυπο των επιμέρους 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 
στo εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις 
προηγούμενες τροποποιήσεις της 
σύμβασης εταιρικής σχέσης. Όταν η 
Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, 
θα πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον αντίκτυπο 
από την αναστολή πληρωμών στην 
οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Η 
αναστολή πληρωμών θα πρέπει να 
αίρεται και τα κονδύλια να είναι εκ νέου 
διαθέσιμα στο οικείο κράτος μέλος μόλις 
το κράτος μέλος λάβει τα αναγκαία 
μέτρα.

Ταμεία μπορούν, αν χρειαστεί, να 
αναπροσανατολιστούν για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια χώρα. 
Οι διατάξεις περί όρων που απορρέουν 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμόζονται 
στο Ταμείο Συνοχής σε σχέση με την 
εκπλήρωση των όρων για την οικονομική 
διακυβέρνηση. Η διεργασία αυτή πρέπει 
να είναι σταδιακή και να αρχίζει με 
τροποποιήσεις της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων που θα 
υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
συστάσεων του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών και των κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών.

Or. en

Τροπολογία 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να διασφαλιστεί η επικέντρωση 
στην επίτευξη της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα πρέπει 
να καθοριστούν κοινές συνιστώσες για 
όλα τα προγράμματα. Για να 
εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα των 
ρυθμίσεων προγραμματισμού για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ, θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες έγκρισης 
και τροποποίησης των προγραμμάτων. Ο 
προγραμματισμός πρέπει να διασφαλίζει 
τη συνέπεια με το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο και τη σύμβαση εταιρικής σχέσης, 
τον συντονισμό των Ταμείων του ΚΣΠ 
μεταξύ τους καθώς και με τα άλλα 
υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(20) Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 
θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω 
προγραμμάτων που καλύπτουν την 
περίοδο προγραμματισμού σύμφωνα με 
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Τα 
προγράμματα θα πρέπει να καταρτιστούν 
από τα κράτη μέλη ακολουθώντας 
διαφανείς διαδικασίες σύμφωνα με το 
θεσμικό και νομικό πλαίσιο κάθε κράτους 
μέλους. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να συνεργαστούν για να 
διασφαλιστεί ο συντονισμός και η συνοχή 
των ρυθμίσεων προγραμματισμού για τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων συνδέεται στενά με 
το περιεχόμενο της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης, τα προγράμματα θα πρέπει να 
υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε τρεις 
μήνες από την υποβολή της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για 
την υποβολή των προγραμμάτων 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ώστε 
να ληφθεί υπόψη ο πολυκρατικός 
χαρακτήρας των εν λόγω προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα πρέπει να υπάρξει διάκριση 
μεταξύ καίριων στοιχείων της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων που 
θα πρέπει να υπόκεινται σε απόφαση της 
Επιτροπής και άλλων στοιχείων που δεν 
καλύπτονται από την απόφαση της 
Επιτροπής και δύνανται να 
τροποποιηθούν υπό την ευθύνη του 
κράτους μέλους. Ο προγραμματισμός 
πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια με το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης, τον συντονισμό των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων καθώς και με τα 
άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και 
με τα στοιχεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων αν κρίνεται 
σκόπιμο.
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Or. en

Τροπολογία 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 a) Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας, πρέπει να αναζητηθούν 
συνέργειες, ιδίως μεταξύ της λειτουργίας 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων και του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με 
παράλληλο σεβασμό των διαφορετικών 
στόχων τους. Οι βασικοί μηχανισμοί για 
την επίτευξη αυτών των συνεργειών θα 
είναι η αναγνώριση των ενιαίων 
συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για 
παρόμοια πράξη και δικαιούχο και η 
δυνατότητα να συνδυαστεί η 
χρηματοδότηση από διαφορετικά 
ενωσιακά μέσα, περιλαμβανομένων των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων και του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», στην 
ίδια πράξη και με αποφυγή της διπλής 
χρηματοδότησης. Προκειμένου να 
ενισχυθούν οι ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας εθνικών και περιφερειακών 
φορέων και να επιτευχθεί ο στόχος 
οικοδόμησης μιας «κλίμακας αριστείας» 
σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, 
πρέπει να αναπτυχθούν στενές συνέργειες 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων και του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σε όλες 
τις σχετικές προτεραιότητες των 
προγραμμάτων.
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Or. en

Τροπολογία 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί 
στους στόχους της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. Για τον σκοπό 
αυτό, για την κινητοποίηση του δυναμικού 
σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να 
ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων με τον καθορισμό κοινών 
κανόνων και στενού συντονισμού για όλα 
τα Ταμεία του ΚΣΠ. Η αρμοδιότητα για 
την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί σε ομάδες 
τοπικής δράσης που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως ουσιώδης 
αρχή.

(21) Η εδαφική συνοχή έχει προστεθεί 
στους στόχους της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής από τη Συνθήκη και 
είναι ανάγκη να εξεταστεί ο ρόλος των 
πόλεων, η γεωγραφική λειτουργία και οι 
υποπεριφερειακές περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά γεωγραφικά ή 
δημογραφικά προβλήματα. Για τον σκοπό 
αυτό, για την κινητοποίηση του δυναμικού 
σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να 
ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική 
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων με τον καθορισμό κοινών 
κανόνων και στενού συντονισμού για όλα 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία. Η καθοδηγούμενη 
από την κοινότητα τοπική ανάπτυξη θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές 
ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα 
σχετικά κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα για την 
υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί σε ομάδες 
τοπικής δράσης που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της κοινότητας, ως ουσιώδης 
αρχή.

Or. en

Τροπολογία 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον 
αφορά τον καθορισμό της έκτασης και 
του πληθυσμού που καλύπτουν οι 
στρατηγικές θα πρέπει να καθοριστούν 
στα σχετικά προγράμματα σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η σημασία των χρηματοδοτικών 
μέσων αυξάνει χάρη στα 
πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα για 
τα Ταμεία του ΚΣΠ, της ικανότητάς τους 
να συνδυάζουν διαφορετικές μορφές 
δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την 
υποστήριξη στόχων δημόσιας πολιτικής 
και επειδή οι ανανεωνόμενες μορφές 
χρηματοδότησης καθιστούν την 
υποστήριξη αυτή περισσότερο βιώσιμη 
μακροπρόθεσμα.

(22) Η σημασία των χρηματοδοτικών 
μέσων αυξάνει χάρη στα 
πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσματα για 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία , της ικανότητάς τους 
να συνδυάζουν διαφορετικές μορφές 
δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την 
υποστήριξη στόχων δημόσιας πολιτικής 
και της δυνατότητάς τους να εγγυώνται 
ανανεωνόμενες ροές χρηματοδοτικών 
μέσων για στρατηγικές επενδύσεις, 
υποστηρίζοντας τις μακροπρόθεσμες, 
βιώσιμες επενδύσεις και αυξάνοντας το 
αναπτυξιακό δυναμικό της Ένωσης. Η 
παροχή επιχορήγησεων πρέπει να
διατηρείται ανά πάσα στιγμή ως επιλογή 
και πρέπει να αποτελεί ευθύνη εκείνων 
που δραστηριοποιούνται επιτόπου να 
χρησιμοποιούν τον συνδυασμό 
χρηματοδότησης που κρίνεται ως 
καταλληλότερος για τις περιφερειακές 
ανάγκες.

Or. en
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Τροπολογία 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ταμεία του ΚΣΠ
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών της αγοράς 
με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα 
με τους στόχους των προγραμμάτων, και 
δεν πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων ανάλυσης.

(23) Τα χρηματοδοτικά μέσα που 
υποστηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών της αγοράς 
και συγκεκριμένα για να ανταποκρίνονται 
σε αδυναμίες της αγοράς ή καταστάσεις 
ανεπάρκειας επενδύσεων με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τους 
στόχους των προγραμμάτων, και δεν 
πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη 
χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από 
τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
καθορίζεται, συνεπώς, βάσει εκ των 
προτέρων αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με τρόπο 
που να προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή 
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
κατάλληλη βάση επιμερισμού του 
κινδύνου. Για να μπορούν να 
προσελκύσουν τον ιδιωτικό τομέα, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με 
ευέλικτο τρόπο. Οι διαχειριστικές αρχές 

(24) Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με τρόπο 
που να προωθεί την ουσιαστική συμμετοχή 
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε 
κατάλληλη βάση επιμερισμού του 
κινδύνου. Για να μπορούν να 
προσελκύσουν τον ιδιωτικό τομέα, τα 
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να είναι απλά, 
καταλυτικά και ανακυκλούμενα και να 
σχεδιάζονται και να εκτελούνται με 
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πρέπει, συνεπώς, να επιλέγουν τους 
καταλληλότερους τρόπους εφαρμογής των 
χρηματοδοτικών μέσων για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
περιφερειών στόχου, σύμφωνα με τους 
στόχους του συναφούς προγράμματος.

ευέλικτο τρόπο. Οι διαχειριστικές αρχές 
πρέπει, συνεπώς, να επιλέγουν τους 
καταλληλότερους τρόπους εφαρμογής των 
χρηματοδοτικών μέσων για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
περιφερειών στόχου, σύμφωνα με τους 
στόχους του συναφούς προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24 a) Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 
ο επιστρεπτέος χαρακτήρας της βοήθειας 
που χορηγείται από τα χρηματοδοτικά 
μέσα και να υπάρχει ευθυγράμμιση με τις 
πρακτικές της αγοράς, η βοήθεια από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία που χορηγείται σε τελικούς 
αποδέκτες με τη μορφή επενδύσεων 
μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού 
κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων 
μέσων επιμερισμού του κινδύνου δύναται 
να καλύπτει το σύνολο των επενδύσεων 
που πραγματοποιήθηκαν από τελικούς 
αποδέκτες, χωρίς διάκριση σχετικών με 
ΦΠΑ δαπανών. Ως εκ τούτου, μόνο σε 
περιπτώσεις συνδυασμού 
χρηματοδοτικών μέσων με επιχορηγήσεις 
θα έχει σημασία ο τρόπος υπολογισμού 
του ΦΠΑ σε επίπεδο τελικού αποδέκτη 
προκειμένου να καθοριστεί η 
επιλεξιμότητα της δαπάνης που έχει 
σχέση με την επιχορήγηση.

Or. en
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Τροπολογία 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν τα προγράμματα, ώστε να 
επιβλέπουν την εφαρμογή και την πρόοδο 
προς την επίτευξη των στόχων των 
προγραμμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να συσταθούν επιτροπές 
παρακολούθησης και να καθοριστούν η 
σύνθεσή τους και οι λειτουργίες για τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Θα μπορούσαν να 
συσταθούν μικτές επιτροπές 
παρακολούθησης για να διευκολυνθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των Ταμείων του 
ΚΣΠ. Για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας, οι επιτροπές 
παρακολούθησης πρέπει να είναι σε θέση 
να υποβάλλουν συστάσεις προς τις 
διαχειριστικές αρχές σχετικά με την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος και να παρακολουθούν τα 
μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή 
των συστάσεών τους.

(28) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν τα προγράμματα, ώστε να 
επιβλέπουν την εφαρμογή και την πρόοδο 
προς την επίτευξη των στόχων των 
προγραμμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να συσταθούν επιτροπές 
παρακολούθησης και να καθοριστούν η 
σύνθεσή τους και οι λειτουργίες για τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία. Θα μπορούσαν να συσταθούν 
μικτές επιτροπές παρακολούθησης για να 
διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων. Για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας, οι επιτροπές 
παρακολούθησης πρέπει να είναι σε θέση 
να υποβάλλουν συστάσεις προς τις 
διαχειριστικές αρχές σχετικά με την 
εφαρμογή του επιχειρησιακού 
προγράμματος και σχετικά με τρόπους 
μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης 
των δικαιούχων και να παρακολουθούν τα 
μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή 
των συστάσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να 
παρακολουθεί την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης, τα 

(31) Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να 
παρακολουθεί την πρόοδο προς την 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 
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κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν 
εκθέσεις προόδου σχετικά με την 
εφαρμογή των συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης τους. Βάσει των εκθέσεων αυτών, 
η Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει το 2017 
και το 2019 μια έκθεση στρατηγικής 
σχετικά με την πρόοδο.

έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική 
ανάπτυξη καθώς και για τη μείωση των 
διαφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποβάλλουν εκθέσεις προόδου σχετικά με 
την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής 
σχέσης τους. Βάσει των εκθέσεων αυτών, 
η Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει το 2017 
και το 2019 μια έκθεση στρατηγικής 
σχετικά με την πρόοδο.

Or. en

Τροπολογία 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 
αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα Ταμεία 
του ΚΣΠ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
της υλοποίησης και του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 
αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 
με τους στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε σχέση με 
το ΑΕγχΠ και την ανεργία, ανάλογα με την 
περίπτωση. Πρέπει, ως προς αυτό, να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

(32) Είναι ανάγκη να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα, η απόδοση και ο 
αντίκτυπος της ενίσχυσης από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 
υλοποίησης και του σχεδιασμού των 
προγραμμάτων και να προσδιοριστεί ο 
αντίκτυπος των προγραμμάτων σε σχέση 
με τους στόχους της στρατηγικής της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη και σε σχέση με 
το ΑΕγχΠ, τις περιφερειακές και τοπικές 
ανάγκες, τους στόχους για το κλίμα και 
την ανεργία και την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου, ανάλογα με την 
περίπτωση. Πρέπει, ως προς αυτό, να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η αρμόδια αρχή για την εκπόνηση του 
προγράμματος πρέπει να καταρτίσει σχέδιο 
αξιολόγησης. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού, οι διαχειριστικές αρχές 
πρέπει να διενεργούν αξιολογήσεις για την 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και 
του αντικτύπου ενός προγράμματος. Η 
επιτροπή παρακολούθησης και η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενημερώνονται για τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων ώστε να 
διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων 
διαχείρισης.

(34) Η αρμόδια αρχή για την εκπόνηση του 
προγράμματος πρέπει να καταρτίσει σχέδιο 
αξιολόγησης. Κατά την περίοδο 
προγραμματισμού, οι διαχειριστικές αρχές 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
πραγματοποιούνται αξιολογήσεις για την 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και 
του αντίκτυπου ενός προγράμματος. Η 
επιτροπή παρακολούθησης και η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενημερώνονται για τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων ώστε να 
διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων 
διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να διενεργούνται εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και της 
απόδοσης των Ταμείων του ΚΣΠ και του 
αντικτύπου στους γενικούς σκοπούς των 
Ταμείων του ΚΣΠ και της στρατηγικής 
της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

(35) Θα πρέπει να διενεργούνται εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας και της 
απόδοσης των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
του ΚΣΠ και του αντικτύπου στους 
γενικούς σκοπούς και στη στρατηγική της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σε 
συνάρτηση με τους σχετικούς 
εμβληματικούς στόχους, με την 
συνεισφορά στην προσπάθεια 
αντιμετώπισης των περιφερειακών και 
τοπικών αναγκών, καθώς και με ειδικές 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στους 
ειδικούς κανόνες των Ταμείων. Για κάθε 
ένα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
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Επενδυτικά Ταμεία, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκπονήσει έκθεση σύνθεσης 
που περιγράφει τα βασικά συμπεράσματα 
των εκ των υστέρων αξιολογήσεων.

Or. en

Τροπολογία 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο 
μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της 
παρέμβασης των Ταμείων του ΚΣΠ, 
πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να 
εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις και υποδομές θα έχουν 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα 
αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των 
Ταμείων του ΚΣΠ για δημιουργία 
αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Από την 
εμπειρία συνάγεται ότι μια περίοδος πέντε 
ετών είναι επαρκής ελάχιστη περίοδος, 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
προβλέπουν διαφορετική περίοδο. 
Ενδείκνυται να αποκλειστούν οι δράσεις 
που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ και αυτές 
που δεν συνεπάγονται παραγωγικές 
επενδύσεις ή επενδύσεις σε υποδομές από 
τη γενικότερη απαίτηση για μακροχρόνια 
διάρκεια, εκτός αν τέτοιου είδους 
απαιτήσεις προέρχονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και να αποκλειστούν οι 
συνεισφορές προς ή από χρηματοδοτικά 
μέσα.

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο 
μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της 
παρέμβασης των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, 
πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να 
εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις και υποδομές θα έχουν 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα 
αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων για δημιουργία 
αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. 
Εκτιμάται ότι μια περίοδος πέντε ετών 
είναι επαρκής περίοδος, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις προβλέπουν 
διαφορετική περίοδο. Εκτιμάται επίσης 
ότι σε περίπτωση πράξης που 
περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομή ή 
παραγωγικές επενδύσεις, η εν λόγω πράξη 
θα πρέπει να επιστρέψει τη συνεισφορά 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία εάν, εντός 10 ετών 
από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο, 
η παραγωγική δραστηριότητα μεταφερθεί 
εκτός της Ένωσης. Ενδείκνυται να 
αποκλειστούν οι δράσεις που 
υποστηρίζονται από το ΕΚΤ και αυτές που 
δεν συνεπάγονται παραγωγικές επενδύσεις 
ή επενδύσεις σε υποδομές από τη 
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γενικότερη απαίτηση για μακροχρόνια 
διάρκεια, εκτός αν τέτοιου είδους 
απαιτήσεις προέρχονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και να αποκλειστούν οι 
συνεισφορές προς ή από χρηματοδοτικά 
μέσα.

Or. en

Τροπολογία 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41 a) Κατά την αξιολόγηση των 
σημαντικότερων σχεδίων παραγωγικών 
επενδύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαθέτει όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για να κρίνει κατά πόσον η
χρηματοδοτική συνεισφορά των Ταμείων 
δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων 
εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να μεριμνήσει ώστε η 
κοινοτική χρηματοδότηση να μην 
υποστηρίζει μετεγκατάσταση εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη 

(43) Σύμφωνα με τις αρχές της 
επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη, 
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πρέπει να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, 
μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης 
και ελέγχου, για την υλοποίηση και τον 
έλεγχο των πράξεων στα προγράμματα. 
Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
του ελέγχου στην επιλογή και υλοποίηση 
των πράξεων και της λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, θα 
πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες 
της διαχειριστικής αρχής.

στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο σύμφωνα 
με το θεσμικό, νομικό και 
χρηματοοικονομικό πλαίσιο και τους 
όρους του παρόντος κανονισμού και των 
ειδικών κανόνων για κάθε Ταμείο, πρέπει 
να φέρουν την πρωταρχική ευθύνη, μέσω 
των συστημάτων τους διαχείρισης και 
ελέγχου, για την υλοποίηση και τον έλεγχο 
των πράξεων στα προγράμματα. Για να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του 
ελέγχου στην επιλογή και υλοποίηση των 
πράξεων και της λειτουργίας του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, θα 
πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες 
της διαχειριστικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Για να εξασφαλιστεί εκ των 
προτέρων η βεβαιότητα για τον 
καθορισμό και τον σχεδιασμό των κύριων 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, τα 
κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν έναν φορέα 
διαπίστευσης που θα είναι υπεύθυνος για 
τη διαπίστευση και την ανάκληση της 
διαπίστευσης των φορέων διαχείρισης 
και ελέγχου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η καταβολή προχρηματοδότησης 
κατά την έναρξη των προγραμμάτων 
εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος έχει τα 
μέσα να παρέχει υποστήριξη στους 
δικαιούχους για την υλοποίηση του 
προγράμματος από την έγκριση του 
προγράμματος. Συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις για τα ποσά της 
αρχικής προχρηματοδότησης από τα 
Ταμεία του ΚΣΠ. Η αρχική 
προχρηματοδότηση θα πρέπει να 
εκκαθαριστεί πλήρως στο κλείσιμο του 
προγράμματος.

(47) Η καταβολή προχρηματοδότησης 
κατά την έναρξη των προγραμμάτων 
εξασφαλίζει ότι και το κράτος μέλος έχει 
τα μέσα να παρέχει εκ των προτέρων 
υποστήριξη στους δικαιούχους από την 
έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
δικαιούχοι είναι οικονομικά βιώσιμοι και 
μπορούν να πραγματοποιήσουν τις 
επιχορηγούμενες επενδύσεις. Συνεπώς, 
πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τα 
ποσά της αρχικής προχρηματοδότησης από 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία. Η αρχική 
προχρηματοδότηση θα πρέπει να 
εκκαθαριστεί πλήρως στο κλείσιμο του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για τη διασφάλιση των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα που επιτρέπουν στον 
κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, 
όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν 
σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, 
στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν 
αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη 
υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την 
εκκαθάριση λογαριασμών.

(48) Για τη διασφάλιση των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα που επιτρέπουν στον 
κύριο διατάκτη να διακόπτει τις πληρωμές, 
όταν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν 
σοβαρή έλλειψη στη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, 
στοιχεία για παρατυπίες που αφορούν 
αίτηση πληρωμής ή στοιχεία για μη 
υποβολή εγγράφων απαραίτητων για την 
εξέταση και αποδοχή λογαριασμών.

Or. en
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Τροπολογία 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48 a) Είναι ανάγκη η Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και οι περιφερειακές αρχές να 
διασφαλίζουν συνθήκες δίκαιου 
ανταγωνισμού για έργα 
χρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Or. en

Τροπολογία 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. 
Βάσει αυτού του πλαισίου, οι 
διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, για κάθε 
πρόγραμμα, διαχειριστική δήλωση 
αξιοπιστίας συνοδευόμενη από 
πιστοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς, 
συνοπτική έκθεση ελέγχων και τη γνώμη 
ανεξάρτητου ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
συγχρηματοδοτούμενες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης δαπάνες σε 
ένα δεδομένο οικονομικό έτος 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους κανόνες, πρέπει να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για 
την εξέταση και την αποδοχή 
λογαριασμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, 
οι ορισθέντες φορείς πρέπει να υποβάλουν 
στην Επιτροπή, για κάθε πρόγραμμα, 
διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας 
συνοδευόμενη από πιστοποιημένους 
ετήσιους λογαριασμούς, συνοπτική έκθεση 
ελέγχων και τη γνώμη ανεξάρτητου 
ελεγκτή και έκθεση ελέγχου.
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Τροπολογία 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Απαιτούνται πρόσθετες γενικές 
διατάξεις σε σχέση με την ειδική 
λειτουργία των Ταμείων. Συγκεκριμένα, 
για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της 
δράσης τους και να ενισχυθεί η συμβολή 
τους στις προτεραιότητες της στρατηγικής 
της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η 
λειτουργία αυτών των Ταμείων πρέπει να 
απλουστευθεί και να επικεντρωθεί στους 
στόχους της «Επένδυσης στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και της 
«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

(52) Απαιτούνται πρόσθετες γενικές 
διατάξεις σε σχέση με την ειδική 
λειτουργία των Ταμείων. Συγκεκριμένα, 
για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της 
δράσης τους και να ενισχυθεί η συμβολή 
τους στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, καθώς και στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής της 
Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η 
λειτουργία αυτών των Ταμείων πρέπει να 
απλουστευθεί και να επικεντρωθεί στους 
στόχους της «Επένδυσης στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και της 
«Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Για την προώθηση των στόχων της 
Συνθήκης σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πρέπει να υποστηρίζει όλες 
τις περιφέρειες. Για την εξισορρόπηση και 
σταδιακή παροχή της υποστήριξης και για 
να υπάρχει αντιστοίχιση με το επίπεδο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι 
πόροι που διατίθενται γι’ αυτόν τον στόχο 
πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες 

(54) Για την προώθηση των στόχων της 
Συνθήκης σχετικά με την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» πρέπει να υποστηρίζει όλες 
τις περιφέρειες. Για την εξισορρόπηση και 
σταδιακή παροχή της υποστήριξης και για 
να υπάρχει αντιστοίχιση με το επίπεδο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι 
πόροι που διατίθενται γι’ αυτόν τον στόχο 
πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ στις λιγότερο αναπτυγμένες 
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περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των 
επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων, οι 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο προγραμματισμού 
2007-13 ήταν μικρότερο από το 75 % του 
μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς αλλά το οποίο υπερέβη το 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27 θα πρέπει να 
λάβουν τουλάχιστον δύο τρίτα από τη 
χορήγηση της περιόδου 2007-2013. Τα 
κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο του 90% 
από τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να 
λάβουν ενίσχυση βάσει του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» του Ταμείου Συνοχής.

περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και 
τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) σε σχέση με 
τον μέσο όρο της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των 
επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων,
για να εδραιωθεί η επιτευχθείσα 
ανάπτυξη και για να ενθαρρυνθεί η 
οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική 
συνοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών, οι 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ για την περίοδο προγραμματισμού 
2007-13 ήταν μικρότερο από το 75 % του 
μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο 
αναφοράς αλλά το οποίο υπερέβη το 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ-27, καθώς και οι 
περιφέρειες που χαρακτηρίζονται ως 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου για την 
περίοδο 2007-2013 θα πρέπει να λάβουν 
τουλάχιστον δύο τρίτα από τη χορήγηση 
της περιόδου 2007-2013. Τα κράτη μέλη 
με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο του 90% από 
τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να 
λάβουν ενίσχυση βάσει του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» του Ταμείου Συνοχής. 
Νησιωτικά κράτη που συνιστούν ενιαία 
περιφέρεια και είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 
το 2013 και εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες μετάβασης και περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να 
λάβουν χορήγηση ίση με τα τέσσερα 
πέμπτα τουλάχιστον της χορήγησης που 
τους αναλογεί για την περίοδο 2007-2013 
από τα Ταμεία που ορίζονται στο άρθρο 
1.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

(55) Πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά 
κριτήρια για τον ορισμό των επιλέξιμων 
περιφερειών και περιοχών υποστήριξης 
από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο 
εντοπισμός των περιφερειών και περιοχών 
σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να βασίζεται 
στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των 
περιφερειών που θεσπίστηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 
θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS). 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως 
περιοχές με πολύ χαμηλή πυκνότητα 
πληθυσμού καθώς και νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα εν 
λόγω εδαφικά χαρακτηριστικά δεν 
αντιστοιχούν απαραιτήτως στην 
κατανομή που προτείνεται προς το παρόν 
από την ονοματολογία NUTS.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για 
επένδυση στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση και να εγκριθούν 
αντικειμενικά κριτήρια για την διάθεσή 
τους στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη. 

(57) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 
όρια των πόρων που προορίζονται για 
επένδυση στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση και να εγκριθούν 
αντικειμενικά κριτήρια για την διάθεσή 
τους στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη. 
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Για να ενθαρρυνθεί η αναγκαία επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των υποδομών μεταφορών 
και ενέργειας καθώς και των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλη 
την Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 
Η κατανομή των ετήσιων πιστώσεων από 
τα Ταμεία και τα ποσά που μεταφέρονται 
από το Ταμείο Συνοχής στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» σε ένα κράτος 
μέλος πρέπει να περιορίζονται σε 
ανώτατο όριο το οποίο θα καθοριστεί 
λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους να 
απορροφήσει τις εν λόγω πιστώσεις. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρωταρχικό 
στόχο της μείωσης της φτώχειας, είναι 
ανάγκη να αναπροσανατολιστεί ο 
μηχανισμός επισιτιστικής βοήθειας για τα 
άτομα που βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να 
προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. 
Προβλέπεται μηχανισμός για τη μεταφορά 
πόρων στο μέσο αυτό, ο οποίος θα 
εξασφαλίζει ότι οι πόροι θα συνίστανται σε 
χορηγήσεις του ΕΚΤ μέσω της υπόρρητης 
αντίστοιχης μείωσης του ελάχιστου 
ποσοστού των διαρθρωτικών ταμείων που 
χορηγούνται στο ΕΚΤ σε κάθε χώρα.

Για να ενθαρρυνθεί η αναγκαία επιτάχυνση 
της ανάπτυξης των υποδομών μεταφορών 
και ενέργειας καθώς και των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλη 
την Ένωση, θεσπίζεται διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Στήριξη θα 
πρέπει να χορηγηθεί από το Ταμείο 
Συνοχής για έργα υποδομής στον τομέα 
των μεταφορών με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που επιλέγονται από 
τα προκαθορισμένα έργα που 
αναγράφονται στο παράρτημα 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»και τα οποία θα 
υλοποιηθούν σε κάθε κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονσιμού.  Οι εθνικές 
πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής θα πρέπει να τηρηθούν πλήρως 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τον πρωταρχικό στόχο της 
μείωσης της φτώχειας, είναι ανάγκη να 
αναπροσανατολιστεί ο μηχανισμός 
επισιτιστικής βοήθειας για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ανέχεια ώστε να προαχθεί η 
κοινωνική ένταξη και η αρμονική 
ανάπτυξη της Ένωσης. Προβλέπεται 
μηχανισμός για τη μεταφορά πόρων στο 
μέσο αυτό, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι 
πόροι θα συνίστανται σε χορηγήσεις του 
ΕΚΤ μέσω της υπόρρητης αντίστοιχης 
μείωσης του ελάχιστου ποσοστού των 
διαρθρωτικών ταμείων που χορηγούνται 
στο ΕΚΤ σε κάθε χώρα.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα 
αποτελέσματα και την επίτευξη των
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσοτικών, της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», το πέντε τοις εκατό των πόρων για 
τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» πρέπει να φυλαχθεί 
ως αποθεματικό επίδοσης για καθένα από 
τα Ταμεία και κατηγορία περιφέρειας σε 
κάθε κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 2 % των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
περιφερειών.

(59) Όσον αφορά τα Ταμεία, για να 
διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κάθε 
κατηγορία περιφερειών, δεν πρέπει να 
γίνεται μεταφορά πόρων ανάμεσα στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, τις 
περιφέρειες μετάβασης και τις
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 
εκτός από δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις που συνδέονται με την 
επίτευξη ενός ή περισσότερων θεματικών 
στόχων και για ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 4 % των συνολικών 
πιστώσεων αυτής της κατηγορίας 
περιφερειών.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία. Τα 
επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να 
θέσουν άξονες προτεραιότητας που να 
αντιστοιχούν σε θεματικούς στόχους, να 
διαμορφώσουν μια συνεπή λογική
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 
αναπτυξιακών αναγκών και να καθορίζουν 
το πλαίσιο για την αξιολόγηση της 
επίδοσης. Θα πρέπει, επίσης, να περιέχουν 
και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση 
των Ταμείων αυτών.

(61) Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τον 
προγραμματισμό, τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 
προκειμένου να ενισχυθεί η έμφαση στα 
αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, 
χρειάζεται να οριστούν λεπτομερείς 
απαιτήσεις για το περιεχόμενο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Έτσι θα 
διευκολυνθεί η παρουσίαση μιας 
συνεπούς λογικής παρέμβασης για την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών,
για τον καθορισμό του πλαισίου για την 
αξιολόγηση της επίδοσης και για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικής και 
αποδοτικής εφαρμογής των Ταμείων. Ως 
γενική αρχή, ένας άξονας προτεραιότητας 
θα πρέπει να καλύπτει έναν θεματικό 
στόχο, ένα Ταμείο και μία κατηγορία 
περιφέρειας. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο 
και προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα μιας θεματικά 
συνεπούς ολοκληρωμένης προσέγγισης, 
ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να 
αφορά περισσότερες της μίας κατηγορίες 
περιφέρειας και να συνδυάζει μία ή 
περισσότερες συμπληρωματικές 
επενδυτικές προτεραιότητες από το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 
βάσει ενός θεματικού στόχου ή 
περισσοτέρων·

Or. en

Τροπολογία 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61 α) Σε συνθήκες κατά τις οποίες ένα 
κράτος μέλος προετοιμάζει μόνο ένα 
πρόγραμμα ανά ταμείο, με αποτέλεσμα τα 
προγράμματα και η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης να προετοιμάζονται αμφότερα σε 
εθνικό επίπεδο, πρέπει να οριστούν 
ειδικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα των εγγράφων 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61 β) Προκειμένου να συμβιβαστεί η 
ανάγκη για συνοπτικά επιχειρησιακά 
προγράμματα που ορίζουν σαφείς 
δεσμεύσεις εκ μέρους των κρατών μελών 
με την ανάγκη να επιτραπεί ευελιξία για 
την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες 
καταστάσεις, πρέπει να προβλεφθούν 
διαδικασίες που να επιτρέπουν την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο χωρίς 
απόφαση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Για λόγους μεγαλύτερης 
συμπληρωματικότητας και για την 
απλούστευση της εφαρμογής, θα πρέπει να 
είναι δυνατό να συνδυάζεται η υποστήριξη 
από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ με 
την υποστήριξη από το ΕΚΤ σε κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του 
στόχου για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

(62) Για λόγους μεγαλύτερης 
συμπληρωματικότητας και για την 
απλούστευση της εφαρμογής, θα πρέπει να 
είναι δυνατό να συνδυάζεται η υποστήριξη 
από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ με 
την υποστήριξη από το ΕΚΤ σε κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση».

Or. en

Τροπολογία 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Τα μεγάλα έργα αντιπροσωπεύουν 
μεγάλο τμήμα των δαπανών της Ένωσης 
και έχουν συχνά στρατηγική σημασία για 
την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι 
δικαιολογημένο τα μεγάλα έργα να 
συνεχίσουν να αποτελούν το αντικείμενο 
έγκρισης από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού. Για να 
διασφαλιστεί η σαφήνεια, πρέπει να 
καθορίζεται το περιεχόμενο ενός μεγάλου 
έργου γι’ αυτό τον σκοπό. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, επίσης, να έχει τη δυνατότητα να 
αρνηθεί την υποστήριξη για ένα μεγάλο 
έργο, όταν η επιδότηση της υποστήριξης 
αυτής δεν είναι δικαιολογημένη.

(63) Τα μεγάλα έργα αντιπροσωπεύουν 
μεγάλο τμήμα των δαπανών της Ένωσης 
και έχουν συχνά στρατηγική σημασία για 
την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι 
δικαιολογημένο τα μεγάλα έργα να 
συνεχίσουν να αποτελούν το αντικείμενο 
έγκρισης από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού. Για να 
διασφαλιστεί η σαφήνεια, πρέπει να 
καθορίζεται το περιεχόμενο ενός μεγάλου 
έργου γι’ αυτό τον σκοπό. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, επίσης, να έχει τη δυνατότητα να 
αρνηθεί την υποστήριξη για ένα μεγάλο 
έργο, όταν η επιδότηση της υποστήριξης 
αυτής δεν είναι δικαιολογημένη. Ειδικοί 
όροι πρέπει επίσης να καθορίζονται για 
πράξεις που εκτελούνται στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα της μερικής εφαρμογής ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος με τη χρήση 
προσέγγισης βάσει αποτελεσμάτων, είναι 
χρήσιμο να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο 
δράσης που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο 
ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιήσει 
ένας δικαιούχος για να συμβάλει στους 
στόχους του επιχειρησιακού 
προγράμματος. Για να απλουστευθεί και 
να ενισχυθεί ο προσανατολισμός των 
Ταμείων με γνώμονα τα αποτελέσματα, η 
διαχείριση του κοινού σχεδίου δράσης 
πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε από 
κοινού αποδεκτά ορόσημα, εκροές και 
αποτελέσματα, όπως ορίζονται στην 
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του κοινού σχεδίου δράσης. Ο έλεγχος και 
ο δημοσιονομικός έλεγχος ενός κοινού 
σχεδίου δράσης θα περιορίζεται επίσης στα 
επίτευξη αυτών των ορόσημων, εκροών 
και αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες για την 
εκπόνηση, το περιεχόμενο, την έγκριση, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο 
των κοινών σχεδίων δράσης.

(64) Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη 
η δυνατότητα της μερικής εφαρμογής ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος με τη χρήση 
προσέγγισης βάσει αποτελεσμάτων, είναι 
χρήσιμο να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο 
δράσης που θα περιλαμβάνει ένα έργο ή 
μια ομάδα έργων με ένα σύνολο ενεργειών 
που πρέπει να πραγματοποιήσει ένας 
δικαιούχος για να συμβάλει στους στόχους 
του επιχειρησιακού προγράμματος. Για να 
απλουστευθεί και να ενισχυθεί ο 
προσανατολισμός των Ταμείων με 
γνώμονα τα αποτελέσματα, η διαχείριση 
του κοινού σχεδίου δράσης πρέπει να 
βασίζεται αποκλειστικά σε από κοινού 
αποδεκτά ορόσημα, εκροές και 
αποτελέσματα, όπως ορίζονται στην 
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του κοινού σχεδίου δράσης. Ο έλεγχος και 
ο δημοσιονομικός έλεγχος ενός κοινού 
σχεδίου δράσης θα περιορίζεται επίσης στα 
επίτευξη αυτών των ορόσημων, εκροών 
και αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν κανόνες για την 
εκπόνηση, το περιεχόμενο, την έγκριση, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο 
των κοινών σχεδίων δράσης.

Or. en

Τροπολογία 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Εφόσον μια στρατηγική αστικής ή 
τοπικής ανάπτυξης απαιτεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν 
συνεπάγεται επενδύσεις βάσει 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ή ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση 
πρέπει να υλοποιείται ως ολοκληρωμένη 
εδαφική επένδυση στο εσωτερικό ενός 
επιχειρησιακού προγράμματος.

(65) Εφόσον μια στρατηγική αστικής ή 
τοπικής ανάπτυξης απαιτεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν 
συνεπάγεται επενδύσεις βάσει 
περισσότερων του ενός αξόνων 
προτεραιότητας ή ενός ή περισσότερων 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, η δράση, 
η οποία μπορεί να συμπληρωθεί με 
οικονομική στήριξη από το ΕΓΤΑΑ ή το 
ΕΤΘΑ, μπορεί να υλοποιείται ως 
ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση στο 
εσωτερικό ενός επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών για 
την υλοποίηση ενός προγράμματος, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία-κλειδιά σε τακτική 
βάση. Για να αποφευχθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, αυτό θα 
πρέπει να περιοριστεί στη συνεχή συλλογή 
στοιχείων και η διαβίβασή τους πρέπει να 
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων.

(67) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
ουσιωδών και επίκαιρων πληροφοριών για 
την υλοποίηση ενός προγράμματος, τα 
κράτη μέλη πρέπει να δίνουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία-κλειδιά σε τακτική 
βάση. Για να αποφευχθεί πρόσθετη 
επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, αυτό θα 
πρέπει να περιοριστεί στη συνεχή συλλογή 
στοιχείων και η διαβίβασή τους πρέπει να 
γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής 
ανταλλαγής δεδομένων. Εφόσον οι 
διαβιβάσεις αυτές περιλαμβάνουν 
προσωπικά δεδομένα, πρέπει να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 
45/2001.

Or. en
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Τροπολογία 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το 
ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των 
Ταμείων της Ένωσης. Οι πολίτες έχουν 
δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η 
βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο 
κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις 
διαχειριστικές αρχές όσο και τους 
δικαιούχους. Για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ενημέρωση του ευρέος κοινού και 
ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των 
δραστηριοτήτων επικοινωνίας που 
αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, ο προϋπολογισμός που 
διατίθεται για ενέργειες επικοινωνίας στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει, επίσης, να συμβάλει στην κάλυψη 
της εταιρικής επικοινωνίας των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στον βαθμό που 
αυτές συνδέονται με τους γενικούς
στόχους του παρόντος κανονισμού.

(70) Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το 
ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των 
Ταμείων της Ένωσης. Οι πολίτες έχουν 
δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι 
δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η 
βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο 
κοινό πρέπει να βαρύνει τόσο τις 
διαχειριστικές αρχές όσο και τους 
δικαιούχους, καθώς και τα θεσμικά και 
συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης. Για 
να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του 
ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες 
μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας 
που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της 
Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για 
ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει, να 
συμβάλουν, επίσης, στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 
στόχους της πολιτικής συνοχής και του
ρόλου της ως ζητήματος που αφορά 
άμεσα τους πολίτες της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 72

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 
και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 

(72) Για να υπάρξει μεγαλύτερη 
δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση 
και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους 
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δικαιούχους των έργων, πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
παρέχει ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

δικαιούχους των έργων, πρέπει να 
δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ενιαίος διαδικτυακός τόπος ή πύλη που θα 
παρέχει κατανοητή και εύκολα 
προσβάσιμη ενημέρωση για όλα τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 
καταστάσεων των χρηματοδοτούμενων 
έργων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(73) Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
για τη διαφοροποίηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης από τα Ταμεία στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και, 
συγκεκριμένα, να αυξηθεί το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των πόρων 
της Ένωσης. Επίσης, είναι ανάγκη να 
καθοριστούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 
ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
συγχρηματοδότησης μέσω του 
κατάλληλου επιπέδου εθνικής 
υποστήριξης.

(73) Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
για τη διαφοροποίηση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης από τα Ταμεία στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και, 
συγκεκριμένα, να αυξηθεί το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των πόρων 
της Ένωσης. Επίσης, είναι ανάγκη να 
καθοριστούν ποσοστά συγχρηματοδότησης 
ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
συγχρηματοδότησης μέσω του 
κατάλληλου επιπέδου όχι μόνο δημόσιας 
αλλά και ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 444
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(74a) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 
διαφάνεια των Ταμείων, ούτως ώστε οι 
πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν 
τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται 
ή χρησιμοποιήθηκαν τα ταμεία της 
Ένωσης·

Or. fi

Τροπολογία 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Η αρχή πιστοποίησης καταρτίζει και 
υποβάλλει στην Επιτροπή αιτήσεις 
πληρωμής. Καταρτίζει τους ετήσιους
λογαριασμούς, πιστοποιεί την πληρότητά 
τους, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 
ετήσιων λογαριασμών και ότι οι δαπάνες 
που καταχωρίζονται στους λογαριασμούς 
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους 
κανόνες της Ένωσης και τους εθνικούς 
κανόνες. Πρέπει να καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

(76) Η αρχή πιστοποίησης καταρτίζει και 
υποβάλλει στην Επιτροπή αιτήσεις 
πληρωμής. Καταρτίζει τους λογαριασμούς, 
πιστοποιεί την πληρότητά τους, την 
ακρίβεια και την ειλικρίνεια των 
λογαριασμών και ότι οι δαπάνες που 
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς 
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους 
κανόνες της Ένωσης και τους εθνικούς 
κανόνες. Πρέπει να καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

Or. en

Τροπολογία 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 77

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(77) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα 

(77) Η αρχή ελέγχου θα πρέπει να 
διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχων στα 
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συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε 
κατάλληλο δείγμα πράξεων και στους 
ετήσιους λογαριασμούς. Πρέπει να 
καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα 
καθήκοντά της.

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε 
κατάλληλο δείγμα πράξεων και στους 
λογαριασμούς. Πρέπει να καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της.

Or. en

Τροπολογία 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Για να ληφθεί υπόψη η ειδική 
οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 
Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και η 
ανάγκη να εξασφαλιστεί αναλογική 
προσέγγιση, απαιτούνται ειδικές διατάξεις 
για τη διαπίστευση και την άρση της
διαπίστευσης της διαχειριστικής αρχής 
και της αρχής πιστοποίησης.

(78) Σύμφωνα με το άρθρο 59 
παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και για να ληφθεί υπόψη η 
ειδική οργάνωση των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου για το ΕΤΠΑ, το 
ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, 
απαιτούνται ειδικές διατάξεις για τον 
ορισμό και την άρση του ορισμού της 
διαχειριστικής αρχής και της αρχής 
πιστοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Εκτός από τους κοινούς κανόνες περί 
δημοσιονομικής διαχείρισης, απαιτούνται 
συμπληρωματικές διατάξεις για το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.
Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί εύλογη 
διαβεβαίωση για την Επιτροπή πριν από 
την ετήσια εκκαθάριση των 

(80) Εκτός από τους κοινούς κανόνες περί 
δημοσιονομικής διαχείρισης, απαιτούνται 
συμπληρωματικές διατάξεις για το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.
Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί εύλογη 
διαβεβαίωση για την Επιτροπή, οι αιτήσεις 
ενδιάμεσων πληρωμών πρέπει να 
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λογαριασμών, οι αιτήσεις ενδιάμεσων 
πληρωμών πρέπει να ικανοποιούνται κατά 
το 90 % του ποσού που προκύπτει από την 
εφαρμογή του συντελεστή 
συγχρηματοδότησης για κάθε
προτεραιότητα, όπως ορίζεται στην 
απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού
προγράμματος, στην επιλέξιμη δαπάνη για
προτεραιότητα. Τα εκκρεμή οφειλόμενα 
ποσά πρέπει να καταβάλλονται στα κράτη 
μέλη κατά την ετήσια εκκαθάριση των 
λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εύλογη διασφάλιση έχει επιτευχθεί ως προς 
την επιλεξιμότητα των δαπανών για το 
έτος που καλύπτεται από τη διαδικασία 
εκκαθάρισης.

ικανοποιούνται κατά το 90 % του ποσού 
που προκύπτει από την εφαρμογή του 
συντελεστή συγχρηματοδότησης για κάθε
άξονα προτεραιότητας, όπως ορίζεται 
στην απόφαση έγκρισης του 
επιχειρησιακού προγράμματος, στην 
επιλέξιμη δαπάνη για τον άξονα 
προτεραιότητας. Τα εκκρεμή οφειλόμενα 
ποσά πρέπει να καταβάλλονται στα κράτη 
μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι εύλογη 
διασφάλιση έχει επιτευχθεί ως προς την 
επιλεξιμότητα των δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Για να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν την υποστήριξη το ταχύτερο 
δυνατό και για να ενισχυθεί η διαβεβαίωση 
της Επιτροπής, ενδείκνυται να ζητηθεί να 
περιλαμβάνουν οι αιτήσεις πληρωμής μόνο 
τις δαπάνες που πληρώθηκαν στους 
δικαιούχους. Θα πρέπει να προβλέπεται 
κάθε χρόνο προχρηματοδότηση ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν 
επαρκή μέσα να ενεργήσουν με τις 
ρυθμίσεις αυτές. Η προχρηματοδότηση 
αυτή πρέπει να εκκαθαρίζεται κάθε χρόνο 
με την εκκαθάριση των λογαριασμών.

(81) Για να εξασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι 
λαμβάνουν την υποστήριξη το ταχύτερο 
δυνατό και για να ενισχυθεί η διαβεβαίωση 
της Επιτροπής, ενδείκνυται να ζητηθεί να 
περιλαμβάνουν οι αιτήσεις πληρωμής μόνο 
τις δαπάνες που πληρώθηκαν στους 
δικαιούχους. Θα πρέπει να προβλέπεται 
κάθε χρόνο προχρηματοδότηση ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη έχουν 
επαρκή μέσα να ενεργήσουν με τις 
ρυθμίσεις αυτές. Η προχρηματοδότηση 
αυτή πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
διαδικασίες που θεσπίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en



AM\941563EL.doc 47/86 PE514.636v02-00

EL

Τροπολογία 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(83) Είναι ανάγκη να προσδιοριστεί 
αναλυτικά η διαδικασία για την ετήσια 
εκκαθάριση των λογαριασμών που
εφαρμόζονται στα Ταμεία ώστε να 
εξασφαλιστεί σαφής βάση και ασφάλεια 
δικαίου για τις ρυθμίσεις αυτές. Έχει 
σημασία να προβλεφθεί περιορισμένη 
δυνατότητα για ένα κράτος μέλος να ορίζει 
διάταξη στους ετήσιους λογαριασμούς του 
για ένα ποσό, η οποία θα υπόκειται σε εν 
εξελίξει διαδικασία με την αρχή ελέγχου.

(83) Είναι ανάγκη να προσδιοριστεί 
αναλυτικά η διαδικασία για την εξέταση 
και αποδοχή των λογαριασμών που
εφαρμόζει η Επιτροπή στα ταμεία ώστε να 
εξασφαλιστεί σαφής βάση και ασφάλεια 
δικαίου για τις ρυθμίσεις αυτές. Έχει 
σημασία να προβλεφθεί περιορισμένη 
δυνατότητα για ένα κράτος μέλος να ορίζει 
διάταξη στους λογαριασμούς του για ένα 
ποσό, η οποία θα υπόκειται σε εν εξελίξει 
διαδικασία με την αρχή ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Η διαδικασία για ετήσια εκκαθάριση 
λογαριασμών θα πρέπει να συνοδεύεται 
από ετήσιο κλείσιμο των 
ολοκληρωθεισών πράξεων (για το ΕΤΠΑ, 
το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ) ή 
δαπανών (για το ΕΚΤ). Για να μειωθεί το 
κόστος που συνδέεται με το τελικό 
κλείσιμο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, να μειωθεί η διοικητική 
επιβάρυνση για τους δικαιούχους και να 
υπάρξει ασφάλεια δικαίου, το ετήσιο 
κλείσιμο πρέπει να είναι υποχρεωτικό 
ώστε να μειώνεται η περίοδος κατά την 
οποία πρέπει να τηρούνται τα 
παραστατικά και κατά την οποία πρέπει 
να ελέγχονται οι πράξεις και να 

διαγράφεται
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επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις.

Or. en

Τροπολογία 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 88

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(88) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, την
έγκριση των στοιχείων ενός κοινού 
στρατηγικού πλαισίου σχετικά με
ενδεικτικές ενέργειες υψηλής ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας και τις αντίστοιχες 
αρχές για αποτελέσματα και 
προτεραιότητες συνεργασίας, 
συμπληρωματικούς κανόνες για την 
κατανομή του αποθεματικού ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας, τον καθορισμό 
της έκτασης και του πληθυσμού που 
καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (εκ των προτέρων 
εκτίμηση, επιλεξιμότητα δαπανών, τύποι 
μη χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων,
συνδυασμός τύπων υποστήριξης, 
μεταβίβαση και διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού, αιτήσεις πληρωμής και
κεφαλαιοποίηση των ετήσιων δόσεων), 
τον καθορισμό του κατ’ αποκοπήν 
συντελεστή για τις πράξεις που παράγουν 
έσοδα, τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών σε σχέση με τη διαδικασία 
αναφοράς παρατυπιών και ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, το 

(88) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
290 της Συνθήκης σε σχέση με έναν 
κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τους 
στόχους και τα κριτήρια υποστήριξης της 
υλοποίησης της εταιρικής σχέσης, τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την
παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 
στήριξη των στόχων της κλιματικής 
αλλαγής, τα κριτήρια για τον καθορισμό 
της έκτασης και του πληθυσμού που 
καλύπτουν οι στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης, λεπτομερείς κανόνες για τα 
χρηματοδοτικά μέσα (συνδυασμός τύπων 
υποστήριξης, επιλεξιμότητα, τύποι μη 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων),
τους κανόνες για ορισμένα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων που 
καθορίζονται σε εθνικό, περιφερειακό, 
διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, τους 
κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες 
διατάξεις που πρέπει να περιληφθούν στις 
συμφωνίες χρηματοδότησης και τα 
έγγραφα στρατηγικής, τη μεταβίβαση και 
διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, τη 
διαχείριση και τον έλεγχο, τους κανόνες 
για τις αιτήσεις πληρωμής, και την 
καθιέρωση συστήματος κεφαλαιοποίησης
των ετήσιων δόσεων, τον καθορισμό του 
κατ’ αποκοπήν συντελεστή και τον 
υπολογισμό της τρέχουσας αξίας των 
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υπόδειγμα διαχειριστικής δήλωσης 
αξιοπιστίας σχετικά με τη λειτουργία του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τους 
όρους των εθνικών δημοσιονομικών 
ελέγχων, τα κριτήρια διαπίστευσης των 
διαχειριστικών αρχών και των αρχών 
πιστοποίησης, τον καθορισμό κοινά
αποδεκτών φορέων δεδομένων και τα 
κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου 
της εφαρμοστέας δημοσιονομικής 
διόρθωσης. . Πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί,
με πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, τα 
παραρτήματα I και VΙ, τα οποία 
περιέχουν αμφότερα μη ουσιώδη στοιχεία 
του παρόντος κανονισμού, με στόχο την 
αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών 
προσαρμογής. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

καθαρών εσόδων για τις πράξεις που 
παράγουν έσοδα, τον καθορισμό του 
ενιαίου συντελεστή που εφαρμόζεται στο 
έμμεσο κόστος για επιχορηγήσεις βάσει 
υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων 
συντελεστών που εφαρμόζονται στις 
πολιτικές της Ένωσης, τη μεθοδολογία 
που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
διενέργεια της ανάλυσης κόστους -
ωφέλειας για τα μεγάλα έργα, την 
απόφαση για επέκταση της περιόδου που 
ισχύει σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
εκτελούνται από κοινοπραξία δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών σε σχέση με τη διαδικασία 
αναφοράς παρατυπιών και ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων,
λεπτομερείς κανόνες για τη δημιουργία 
συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης 
δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για 
κάθε πράξη, τις ρυθμίσεις για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
πράξεις, τα κριτήρια αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης των αρχών όσον αφορά το 
περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη
διαχείριση των κινδύνων, τις 
δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση
και επικοινωνία και τα συστήματα 
παρακολούθησης, την επαρκή διαδρομή
ελέγχου, τους όρους των εθνικών 
δημοσιονομικών ελέγχων, τον εντοπισμό
αποδεκτών φορέων δεδομένων, τους 
κανόνες για τη χρήση των δεδομένων που 
συλλέγονται κατά τη διενέργεια ελέγχων, 
λεπτομερείς κανόνες για τις περιπτώσεις 
που θεωρούνται ως σοβαρές ελλείψεις 
κατά την έννοια του άρθρου 136 και τα 
κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου 
της εφαρμοστέας δημοσιονομικής 
διόρθωσης. Πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί 
το παράρτημα V με στόχο την 
αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών 
προσαρμογής. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, και σε 
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επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, 
κατά την προετοιμασία και σύνταξη των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, την
ταυτόχρονη, έγκαιρη και απαραίτητη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Και όσον αφορά τα Ταμεία, 
αποφάσεις για τον προσδιορισμό των 
περιφερειών και των κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια του στόχου
«Επένδυση για την ανάπτυξη και την
απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό 
του προς μεταφορά ποσού από τη 
χορήγηση του Ταμείου Συνοχής σε κάθε 
κράτος μέλος για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», αποφάσεις για 
τον καθορισμό του ποσού προς μεταφορά 
από τη χορήγηση των διαρθρωτικών 
ταμείων σε κάθε κράτος μέλος για 
επισιτιστική βοήθεια σε άτομα σε 
κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις.

(90) Όσον αφορά όλα τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει, μέσω εκτελεστικών πράξεων,
αποφάσεις για την έγκριση των 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης, και, στην 
περίπτωση αποδέσμευσης, αποφάσεις για 
την τροποποίηση των αποφάσεων με τις 
οποίες θεσπίζονται τα προγράμματα· Και
όσον αφορά τα Ταμεία, αποφάσεις για τον 
προσδιορισμό των περιφερειών και των 
κρατών μελών που πληρούν τα κριτήρια 
του στόχου «Επένδυση για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση», αποφάσεις για τον 
καθορισμό της ετήσιας κατανομής των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στα 
κράτη μέλη, αποφάσεις για τον καθορισμό
της στήριξης που θα χορηγηθεί από το 
Ταμείο Συνοχής για έργα υποδομής στον 
τομέα των μεταφορών με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και τα 
προκαθορισμένα έργα που αναγράφονται 
στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. […]/2012 για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»,
τα οποία θα υλοποιηθούν σε κάθε κράτος 
μέλος, αποφάσεις για τον καθορισμό του 
ποσού προς μεταφορά από τη χορήγηση 
των διαρθρωτικών ταμείων σε κάθε κράτος 
μέλος για επισιτιστική βοήθεια σε άτομα 
σε κατάσταση ανέχειας, αποφάσεις για την 
έγκριση και την τροποποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, αποφάσεις 
για τα μεγάλα έργα, αποφάσεις για κοινά 
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σχέδια δράσης, αποφάσεις για την 
αναστολή των πληρωμών και αποφάσεις 
για δημοσιονομικές διορθώσεις, 
αποφάσεις το ποσό που πρέπει να 
καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική 
χρήση και το ετήσιο υπόλοιπο που 
οφείλεται στο κράτος μέλος ή πρέπει να 
ανακτηθεί·

Or. en

Τροπολογία 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την υλοποίηση του παρόντος 
κανονισμού, οι εκτελεστικές εξουσίες όσον 
αφορά τη μεθοδολογία που σχετίζεται με
τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, 
τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των 
χρηματοδοτικών μέσων, τη μεθοδολογία 
υπολογισμού των καθαρών εσόδων για τα
έργα που παράγουν έσοδα, τον καθορισμό 
των περιφερειών και κρατών μελών που 
πληρούν τα κριτήρια για επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση, το 
υπόδειγμα επιχειρησιακού προγράμματος 
για τα Ταμεία, το μορφότυπο για την 
παροχή πληροφοριών για τα μεγάλα έργα
και τη μεθοδολογία που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της 
ανάλυσης κόστους-ωφέλειας για τα 
μεγάλα έργα, το τυποποιημένο μορφότυπο
του κοινού σχεδίου δράσης, το υπόδειγμα 
των ετήσιων και τελικών εκθέσεων 
υλοποίησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των μέτρων ενημέρωσης και 
δημοσιότητας, την ανταλλαγή 
πληροφοριών από τα κράτη μέλη και τις 
επιτόπιες επαληθεύσεις, το υπόδειγμα της 

(91) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι 
όροι για την υλοποίηση του παρόντος 
κανονισμού, οι εκτελεστικές εξουσίες όσον 
αφορά τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των 
χρηματοδοτικών μέσων, τα πρότυπα 
υποβολής εκθέσεων για τα
χρηματοπιστωτικά μέσα, το σύστημα 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, το υπόδειγμα επιχειρησιακού 
προγράμματος για τα Ταμεία, την 
ονοματολογία των κατηγοριών 
παρέμβασης, το μορφότυπο για την 
παροχή πληροφοριών για τα μεγάλα έργα, 
το υπόδειγμα του κοινού σχεδίου δράσης, 
το υπόδειγμα των ετήσιων και τελικών 
εκθέσεων υλοποίησης, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης 
και δημοσιότητας, τους κανόνες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών,
αρχών πιστοποίησης, ελεγκτικών αρχών 
και ενδιάμεσων φορέων, το υπόδειγμα
έκθεσης και γνωμοδότησης του 
ανεξάρτητου φορέα ελέγχου και το 
υπόδειγμα και το υπόδειγμα περιγραφής 
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δήλωσης διαχείρισης, τα υποδείγματα για 
τη στρατηγική δημοσιονομικού ελέγχου, 
την έκθεση γνωμοδότησης και ετήσιου 
ελέγχου, τη χρησιμοποίηση των 
δεδομένων που συλλέγονται κατά τη 
διενέργεια των ελέγχων, το υπόδειγμα των 
αιτήσεων πληρωμής, πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, 
το υπόδειγμα για τους λογαριασμούς, το 
υπόδειγμα της δήλωσης διαχείρισης, τα 
υποδείγματα για τη στρατηγική 
δημοσιονομικού ελέγχου, την έκθεση 
γνωμοδότησης και ετήσιου ελέγχου,
καθώς και για τη μεθοδολογία 
δειγματοληψίας, και το υπόδειγμα των 
αιτήσεων πληρωμής πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(93) Εφόσον ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
της υστέρησης των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών ή νησιών, και 
ιδίως των αγροτικών περιοχών, των 
περιοχών που επηρεάζονται από τη 
βιομηχανική μετάβαση και των 
περιφερειών που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί 
να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

(93) Εφόσον ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και 
της υστέρησης των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών, και ιδίως των 
αγροτικών περιοχών, των περιοχών που 
επηρεάζονται από τη βιομηχανική 
μετάβαση και των περιφερειών που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά 
ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι 
πιο βόρειες περιοχές με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, και 
οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι 
μειονεκτούσες αστικές περιοχές και οι 
απομακρυσμένες παραμεθόριες πόλεις,
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
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Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

κράτη μέλη αλλά μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
αυτού του στόχου,

Or. en

Τροπολογία 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) Ένα «στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής» συνίσταται σε ένα έγγραφο ή 
μια σειρά εγγράφων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θέτουν 
περιορισμένο αριθμό συνεκτικών 
προτεραιοτήτων, οι οποίες τίθενται βάσει 
αποδείξεων και χρονοδιαγράμματος για 
την υλοποίησή τους, και οι οποίες 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν μηχανισμό 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης»: 
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εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές 
καινοτομίας που θέτουν προτεραιότητες 
με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, μέσω της ανάπτυξης 
και αντιστοίχισης των ισχυρών σημείων 
της έρευνας και καινοτομίας με τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, για την 
αξιοποίηση νέων ευκαιριών και των 
εξελίξεων της αγοράς με τρόπο 
συνεκτικό, αποφεύγοντας την επανάληψη 
και τον κατακερματισμό των 
προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ, και οι 
οποίες μπορούν να έχουν τη μορφή ενός 
εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής έρευνας και 
καινοτομίας (Ε&Κ) ή να περιλαμβάνονται 
σε αυτό·

Or. en

Τροπολογία 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) «λογιστική χρήση»: για τους σκοπούς 
του τρίτου και του τέταρτου μέρους, η 
περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, 
εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση, η 
οποία καλύπτει την περίοδο από την 
ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας 
των δαπανών έως την 30ή Ιουνίου 2015· η 
τελική λογιστική χρήση είναι από 1 
Ιουλίου 2022 έως 1 Ιουνίου 2023·

(25) «λογιστική χρήση»: για τους σκοπούς 
του τρίτου μέρους, η περίοδος από 1 
Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, εκτός από την 
πρώτη λογιστική χρήση, η οποία καλύπτει 
την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης 
της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 
30ή Ιουνίου 2015· η τελική λογιστική 
χρήση είναι από 1 Ιουλίου 2023 έως 30
Ιουνίου 2024·

Or. en

Τροπολογία 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 a) «εφαρμοστέοι εκ των προτέρων 
όροι»: συγκεκριμένος και σαφώς 
προκαθορισμένος κρίσιμος παράγοντας ο 
οποίος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση του ειδικού στόχου της 
επενδυτικής προτεραιότητας ή της 
προτεραιότητας της Ένωσης, έχει δε 
άμεση και πραγματική σχέση με την 
υλοποίηση αυτή και άμεσο αντίκτυπο σε 
αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 26 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 β) «ειδικός στόχος»: το αποτέλεσμα 
στο οποίο συμβάλλει επενδυτική 
προτεραιότητα ή προτεραιότητα της 
Ένωσης σε ειδικό εθνικό ή περιφερειακό 
πλαίσιο, μέσω δράσεων ή μέτρων που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ χορηγούν ενίσχυση, 
μέσω πολυετών προγραμμάτων, η οποία 
συμπληρώνει την εθνική, περιφερειακή και 
τοπική παρέμβαση, με στόχο την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και τις ειδικές 
για κάθε χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης
και των σχετικών συστάσεων που 
εξέδωσε το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 
148 παράγραφος 4 της Συνθήκης.

1. Τα Ταμεία του ΚΣΠ χορηγούν ενίσχυση, 
μέσω πολυετών προγραμμάτων, η οποία 
συμπληρώνει την εθνική, περιφερειακή και 
τοπική παρέμβαση, με στόχο την 
υλοποίηση των στόχων του άρθρου 174
της Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων και κάλυψη των 
διασυνοριακών ζεύξεων που λείπουν·

Or. en

Τροπολογία 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, 
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και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων·

την ανάπτυξη καθαρών δημόσιων 
μεταφορών ή με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και άρση των 
προβλημάτων συμφόρησης στις βασικές 
υποδομές δικτύων·

Or. fr

Τροπολογία 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) προώθηση της απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας της 
εργασίας·

8) προώθηση της απασχόλησης, της 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού στις περιοχές ή τους 
τομείς απασχόλησης όπου αυτό είναι 
αναγκαίο·

Or. fr

Τροπολογία 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας·

9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
επένδυση στην κοινωνική οικονομία, 
αγώνας για την εξάλειψη της φτώχειας και 
ενθάρρυνση της πρόσβασης σε 
υγειονομική περίθαλψη για όλους·

Or. fr
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Τροπολογία 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και
της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης.

11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και 
μόνιμα συστήματα για να διασφαλιστεί η 
περιφερειακή συνέχεια στις πιο 
απομονωμένες περιφέρειες.

Or. fr

Τροπολογία 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) μέσα για την επίτευξη της συνοχής και 
της συνέπειας του προγραμματισμού των 
Ταμείων του ΚΣΠ με τις ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις δυνάμει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της Συνθήκης και των 
σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου που 
έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της Συνθήκης·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει διαγράφεται
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 142 στις οποίες θα 
καθορίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία 
του κοινού στρατηγικού πλαισίου που 
σχετίζονται με τον καθορισμό 
ενδεικτικών ενεργειών υψηλής 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και τις 
αντίστοιχες αρχές για αποτελέσματα για 
κάθε θεματικό στόχο καθώς και οι 
προτεραιότητες συνεργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υπάρχουν μείζονες αλλαγές στη 
στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, η Επιτροπή επανεξετάζει το 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο και, όπου 
χρειάζεται, εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, τροποποιήσεις στο 
Παράρτημα Ι.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν την 
υποστήριξη, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες για κάθε Ταμείο, στις 
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παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τις 
προκλήσεις που προσδιορίζονται στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει του 
άρθρου 121 παράγραφος 2 της Συνθήκης
και στις σχετικές συστάσεις του 
Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
περιφερειακές ανάγκες.

παρεμβάσεις που παράγουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη 
στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, εξυπηρετώντας τους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 174 της 
Συνθήκης.

Or. fr

Τροπολογία 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι για 
κάθε Ταμείο που καλύπτεται από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία στους ειδικούς κανόνες κάθε 
Ταμείου. Ένας εκ των προτέρων όρος 
είναι απαραίτητος και εφαρμόζεται μόνον 
όταν συνδέεται απευθείας και επηρεάζει 
την αποτελεσματική εφαρμογή των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καθορίζονται εκ των προτέρων όροι 
για κάθε Ταμείο του ΚΣΠ στους ειδικούς 
κανόνες κάθε Ταμείου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν, σύμφωνα με 
το άρθρο 4, παράγραφος 4, αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι που 
καθορίζονται στους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν αν πληρούνται 
οι εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι.

2. Τα κράτη μέλη εκτιμούν, σύμφωνα με 
το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο και 
στο πλαίσιο της σύναψης συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και των 
προγραμμάτων, αν είναι εφαρμοστέοι οι 
εκ των προτέρων όροι που ορίζονται 
στους αντίστοιχους ειδικούς κανόνες για 
κάθε Ταμείο και οι γενικοί εκ των 
προτέρων όροι που ορίζονται στο Τμήμα 
2 του παραρτήματος V όσον αφορά τους 
ειδικούς στόχους που επιδιώκονται 
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σύμφωνα με τις προτεραιότητες των 
προγραμμάτων τους και αν πληρούνται οι 
εφαρμοστέοι εκ των προτέρων όροι. Οι εκ 
των προτέρων όροι εφαρμόζονται μόνο 
εφόσον και στο βαθμό που πληρούται ο 
ορισμός του άρθρου 2 όσον αφορά τους 
ειδικούς στόχους που επιδιώκονται 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του 
προγράμματος. Η αξιολόγηση της 
εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5, τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας που σχετίζεται με τη 
χορηγούμενη υποστήριξη  Η αξιολόγηση 
της τήρησης περιορίζεται στα κριτήρια 
που περιέχουν οι ειδικοί κανόνες για κάθε 
Ταμείο.

Or. en

Τροπολογία 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται
οι εκ των προτέρων όροι κατά την 
ημερομηνία διαβίβασης της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
παραθέτουν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης συνοπτική παρουσίαση των 
μέτρων που θα λάβουν σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή τους το αργότερο εντός δύο 
ετών από την έγκριση της σύμβασης 
εταιρικής σχέσης ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία 
προηγείται.

3. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης 
περιλαμβάνει συνοπτική αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των εφαρμοστέων εκ των 
προτέρων όρων σε εθνικό επίπεδο, και για 
όσους δεν ικανοποιούνται, σύμφωνα με 
την αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης, τις θιγόμενες προτεραιότητες, 
τους υπεύθυνους φορείς, μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
εφαρμοστέων εκ των προτέρων όρων και 
το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα αυτά· 
Σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες των 
Ταμείων, κάθε πρόγραμμα αναφέρει τους 
εφαρμοστέους εκ των προτέρων όρους 
που δεν ικανοποιούνται κατά την 
ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με την 



AM\941563EL.doc 63/86 PE514.636v02-00

EL

αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2· Τα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται προς αυτούς τους εκ 
των προτέρων όρους το αργότερο έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2016 και κοινοποιούν το 
γεγονός το αργότερο με την ετήσια 
έκθεση υλοποίησης του 2017 ή την 
έκθεση προόδου του 2017 σύμφωνα με το
άρθρο 44 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός του 
καθορισμένου χρονοδιαγράμματος για 
την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής τους, 
στα σχετικά προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερή 
μέτρα για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, συμπεριλαμβανομένου 
του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής 
τους, στα σχετικά προγράμματα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή εκτιμά τη συνέπεια και 
την καταλληλότητα των πληροφοριών 
που παρέχει το κράτος μέλος σχετικά με 
την εφαρμοσιμότητα των εκ των 
προτέρων όρων και τη συμμόρφωση προς 
τους εφαρμοστέους εκ των προτέρων 
όρους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και/ή των 
προγραμμάτων. Η εν λόγω αξιολόγηση 
της εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 5, τηρεί την αρχή της 
αναλογικότητας που σχετίζεται με τη 
χορηγούμενη υποστήριξη  Η αξιολόγηση 
αυτή περιορίζεται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στους ειδικούς κανόνες των 
ταμείων και τηρεί τις εθνικές και 
περιφερειακές αρμοδιότητες για τη 
θέσπιση ειδικών και κατάλληλων μέτρων 
πολιτικής, καθώς και τη διαμόρφωση του 
περιεχομένου των σχετικών στρατηγικών.

Or. en

Τροπολογία 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής και κράτους μέλους όσον 
αφορά την εφαρμοσιμότητα των εκ των 
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προτέρων όρων στον ειδικό στόχο των 
προτεραιοτήτων ενός προγράμματος ή τη 
συμμόρφωση προς αυτούς, τόσο η 
εφαρμοσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 
όσο και η μη συμμόρφωση προς τους 
εφαρμοστέους όρους αποδεικνύονται από 
την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί να 
αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τη συνέπεια των 
παρεχόμενων στοιχείων σχετικά με την
εφαρμοσιμότητα και την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατά την 
έγκριση ενός προγράμματος, να αναστείλει 
το σύνολο ή μέρος οποιονδήποτε
ενδιάμεσων πληρωμών για το αντίστοιχο
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων, που συντελεί στην 
επίτευξη των σκοπών του προγράμματος.
Η μη εφαρμογή των μέτρων για την 
τήρηση των εκ των προτέρων όρων εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο 
πρόγραμμα συνιστά αιτία αναστολής των 
πληρωμών από την Επιτροπή, σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο. Η 
αναστολή των πληρωμών αίρεται δίχως 
καθυστέρηση όταν το κράτος μέλος 
τηρήσει τους εφαρμοστέους εκ των 
προτέρων όρους του προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα παρεχόμενα 
στοιχεία σχετικά με την τήρηση των εκ 
των προτέρων όρων στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των προγραμμάτων. Μπορεί 
να αποφασίσει, κατά την έγκριση ενός 
προγράμματος, να αναστείλει το σύνολο ή 
μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών για ένα 
πρόγραμμα μέχρι την επιτυχή εφαρμογή 
των μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων. Η μη εφαρμογή των 
μέτρων για την τήρηση των εκ των 
προτέρων όρων εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στο πρόγραμμα συνιστά αιτία 
αναστολής των πληρωμών από την 
Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατά 
την έγκριση ενός προγράμματος, να 
αναστείλει το σύνολο ή μέρος των 
ενδιάμεσων πληρωμών για τη σχετική 
προτεραιότητα αυτού του προγράμματος 
έως την ολοκλήρωση των δράσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, εφόσον 
αυτό απαιτείται προκειμένου να 
αποφευχθεί να θιγούν σοβαρά η 
αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα της υλοποίησης των 
ειδικών στόχων της προτεραιότητας 
αυτής. Η μη ολοκλήρωση δράσεων για τη 
συμμόρφωση προς εφαρμοστέους εκ των 
προτέρων όρους που δεν έχουν 
πληρούνται κατά την ημερομηνία 
υποβολής του αντίστοιχου προγράμματος,
εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 
παράγραφο 3, συνιστά αιτία αναστολής 
των ενδιάμεσων πληρωμών από την 
Επιτροπή για τις θιγόμενες 
προτεραιότητες του προγράμματος. Και 
στις δύο περιπτώσεις το εύρος της 
αναστολής είναι ανάλογο προς τις 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και τα 
κονδύλια που κινδυνεύουν.

Or. en

Τροπολογία 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 δεν 
εφαρμόζονται σε περίπτωση συμφωνίας 
μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους 
μέλους σχετικά με τη μη εφαρμοσιμότητα 
εκ των προτέρων όρων ή σχετικά με το 
γεγονός ότι πληρούνται οι εφαρμοστέοι εκ 
των προτέρων όροι, όπως προκύπτει από 
την έγκριση του προγράμματος και της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης ή, ελλείψει 
παρατηρήσεων της Επιτροπής, εντός 60 
ημερών από την υποβολή της έκθεσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η Επιτροπή αίρει αμελλητί την 
αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών για 
προτεραιότητα εφόσον το σχετικό κράτος 
μέλος έχει ολοκληρώσει τις δράσεις για 
τη συμμόρφωση προς τους εκ των 
προτέρων όρους που εφαρμόζονται στο 
πρόγραμμα αυτό και οι οποίοι δεν 
πληρούνταν κατά τη λήψη της απόφασης 
αναστολής από την Επιτροπή. Αίρει 
επίσης αμελλητί την αναστολή εφόσον, 
λόγω τροποποιήσεως του προγράμματος 
που αφορά τη σχετική προτεραιότητα, οι 
συγκεκριμένοι εκ των προτέρων όροι δεν 
έχουν πλέον εφαρμογή.

Or. en
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Τροπολογία 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5β δεν 
εφαρμόζονται σε προγράμματα στο 
πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το 5% των πόρων που διατίθενται σε 
κάθε Ταμείο του ΚΣΠ και κράτος μέλος, 
με εξαίρεση τους πόρους που διατίθενται 
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, στην πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων και τον Τίτλο V 
του κανονισμού ΕΤΘΑ, συνιστά 
αποθεματικό επίδοσης που κατανέμεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

Το 5% των πόρων που διατίθενται στο 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση» που 
αναφέρεται στο άρθρο 81 παράγραφος 2 
στοιχείο α), καθώς και στο ΕΓΤΑΑ τον 
Τίτλο V του ΕΤΘΑ, συνιστά αποθεματικό 
επίδοσης που καθορίζεται στη συμφωνία 
εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα,
σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει το 
παράρτημα ΙΙ, και κατανέμεται σε ειδικές 
προτεραιότητες, σύμφωνα με το άρθρο
20.

Οι ακόλουθοι πόροι δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του 
αποθεματικού επίδοσης:
(a) Κονδύλια που διατίθενται για την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων, σύμφωνα με το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα όπως ορίζει το άρθρο 15 
στοιχείο iii του κανονισμού (2013/....)
ΕΚΤ·
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(β) Κονδύλια που διατίθενται για τεχνική 
βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για 
κάθε Ταμείο·
(γ) Κονδύλια που μεταβιβάζονται στη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 84 παράγραφος 4·
(δ) Κονδύλια που μεταβιβάζονται στο 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους, σύμφωνα με το άρθρο 84 
παράγραφος 5·
(ε) Κονδύλια που διατίθενται για 
καινοτόμες δράσεις βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 84 
παράγραφος 7.

Or. en

Τροπολογία 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει 
της εξέτασης της τελικής έκθεσης 
υλοποίησης του προγράμματος, σοβαρή 
αποτυχία όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο 
επιδόσεων, μπορεί να εφαρμόσει 
δημοσιονομικές διορθώσεις για τις 
οικείες προτεραιότητες σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες του Ταμείου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και 
τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 487
Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της 
εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης 
του προγράμματος, σοβαρή αποτυχία όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων, μπορεί 
να εφαρμόσει δημοσιονομικές διορθώσεις 
για τις οικείες προτεραιότητες σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες του Ταμείου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 142, θεσπίζοντας τα κριτήρια και 
τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 
επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης 
που πρέπει να εφαρμοστεί. .

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει της 
εξέτασης της τελικής έκθεσης υλοποίησης 
του προγράμματος, σοβαρή αποτυχία όσον 
αφορά την επίτευξη των στόχων που
αφορούν μόνο τους δημοσιονομικούς 
δείκτες, τους δείκτες εκροών και τα 
βασικά στάδια εφαρμογής που ορίζονται 
στο πλαίσιο επιδόσεων λόγω σαφώς 
προσδιορισμένων αδυναμιών εφαρμογής 
που έχουν προηγουμένως γνωστοποιηθεί 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
44 παράγραφος 7 κατόπιν στενών 
διαβουλεύσεων με το οικείο κράτος 
μέλος, και το κράτος μέλος δεν έχει λάβει 
τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για 
διορθωτικές ενέργειες για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών, η 
Επιτροπή μπορεί ανεξάρτητα από το 
άρθρο 77 να εφαρμόσει δημοσιονομικές 
διορθώσεις για τις οικείες προτεραιότητες 
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες του 
Ταμείου.

Κατά την επιβολή δημοσιονομικών 
διορθώσεων, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη, σεβόμενη την αρχή της 
αναλογικότητας, το επίπεδο 
απορρόφησης καθώς και εξωτερικούς 
παράγοντες που συμβάλλουν στην 
αποτυχία.
Δεν εφαρμόζονται δημοσιονομικές 
διορθώσεις όταν η αποτυχία επίτευξης 
στόχων οφείλεται στον αντίκτυπο 
κοινωνικοοικονομικών ή 
περιβαλλοντικών παραγόντων, σε 
σημαντικές αλλαγές των οικονομικών και 
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περιβαλλοντικών συνθηκών ενός κράτους 
μέλους ή σε λόγους ανωτέρας βίας που 
επηρεάζουν σοβαρά την υλοποίηση των 
αντίστοιχων προτεραιοτήτων 
προκαλώντας εύλογη καθυστέρηση της 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
υιοθετήσει το ευρώ, λαμβάνει 
μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·

(α) εάν το οικείο κράτος μέλος λάβει 
δάνειο από την Ένωση βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 489
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η υποστήριξη χρηματοδοτικών 
μέσων βασίζεται σε μια εκ των προτέρων 
αξιολόγηση η οποία έχει καταδείξει, βάσει 
στοιχείων, αδυναμίες της αγοράς ή 
καταστάσεις ανεπάρκειας επενδύσεων, το 
εκτιμώμενο επίπεδο και το πεδίο των 
δημόσιων επενδυτικών αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένων τύπων 
χρηματοδοτικών μέσων που πρέπει να 
υποστηριχθούν. Η εν λόγω εκ των 
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προτέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει:
(a) μια ανάλυση των αδυναμιών των 
συνθηκών της αγοράς, των καταστάσεων 
ανεπάρκειας επενδύσεων και των 
επενδυτικών αναγκών για τομείς 
πολιτικής και θεματικούς στόχους ή 
επενδυτικές προτεραιότητες που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο 
μιας προτεραιότητας ή ενός μέτρου και οι 
οποίες πρέπει να υποστηριχθούν από 
χρηματοδοτικά μέσα. Η ανάλυση αυτή 
βασίζεται στη διαθέσιμη μεθοδολογία 
ορθών πρακτικών·
(β) μια αξιολόγηση σχετικά με την 
προστιθέμενη αξία των χρηματοδοτικών 
μέσων που εξετάζονται για υποστήριξη 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, τη συνέπεια με άλλες 
μορφές δημόσιας παρέμβασης που 
απευθύνονται στην ίδια αγορά, τις 
πιθανές επιπτώσεις των κρατικών 
ενισχύσεων, την αναλογικότητα της 
προβλεπόμενης παρέμβασης και των 
μέτρων για την ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων της αγοράς·
(γ) μια εκτίμηση σχετικά με τους 
πρόσθετους δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους που ενδέχεται να συγκεντρωθούν 
από το χρηματοδοτικό μέσο στο επίπεδο 
του τελικού αποδέκτη (αναμενόμενο 
αποτέλεσμα μόχλευσης), 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
μιας αξιολόγησης σχετικά με την ανάγκη 
και το επίπεδο προνομιακής αμοιβής για 
την προσέλκυση πόρων από ιδιώτες 
επενδυτές και/ή μιας περιγραφής των 
μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν για 
να καθοριστεί η ανάγκη και η έκταση της 
εν λόγω προνομιακής αμοιβής, όπως μια 
ανταγωνιστική ή κατάλληλα ανεξάρτητη 
διαδικασία αξιολόγησης·
(δ) μια αξιολόγηση των διδαγμάτων που 
έχουν αντληθεί από παρόμοια μέσα και εκ 
των προτέρων αξιολογήσεις οι οποίες 
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διενεργήθηκαν από το κράτος μέλος στο 
παρελθόν, καθώς και του τρόπου με τον 
οποίο τα διδάγματα αυτά θα 
εφαρμοσθούν στο μέλλον· 
(ε) την προτεινόμενη επενδυτική 
στρατηγική, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης επιλογών για τις ρυθμίσεις 
εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 
33, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
που πρόκειται να προσφερθούν, των 
τελικών στοχευόμενων αποδεκτών, του 
προβλεπόμενου συνδυασμού με τη 
χορήγηση υποστήριξης, κατά περίπτωση·
(στ) μια διευκρίνιση των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων και του τρόπου με τον 
οποίο το σχετικό χρηματοδοτικό μέσο 
αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη 
των ειδικών στόχων που καθορίζονται 
στη σχετική προτεραιότητα ή μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών για τη 
συμβολή του αυτή·

Or. en

Τροπολογία 490
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α), η αίτηση 
πληρωμής περιλαμβάνει και δηλώνει 
χωριστά το συνολικό ποσό της 
υποστήριξης που καταβάλλεται στο 
χρηματοδοτικό μέσο.

1. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που αναφέρονται 
στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β),
τα οποία εφαρμόζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 33 παράγραφος 4 στοιχεία α) και 
β), οι αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών 
υποβάλλονται για τις συνεισφορές των 
προγραμμάτων που καταβάλλονται στο 
χρηματοδοτικό μέσο εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τις εξής 
προϋποθέσεις:
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(a) το ποσό της συνεισφοράς του 
προγράμματος το οποίο καταβάλλεται 
στο χρηματοδοτικό μέσο που 
περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση 
ενδιάμεσης πληρωμής, η οποία 
υποβάλλεται εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 2, δεν υπερβαίνει 
το 25% του συνολικού ποσού των 
συνεισφορών που διατίθενται από το 
πρόγραμμα προς το χρηματοδοτικό μέσο 
σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία 
χρηματοδότησης, το οποίο αντιστοιχεί 
στις δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 
36 παράγραφος 1 στοιχείο α), β) και δ) 
που αναμένεται να καταβληθούν εντός 
της περιόδου επιλεξιμότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2. 
Οι αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών που 
υποβάλλονται μετά την περίοδο 
επιλεξιμότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 2 περιλαμβάνουν 
το συνολικό ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών κατά την έννοια του άρθρου 36·
(β) κάθε αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή 
που αναφέρεται στο στοιχείο α) μπορεί να 
περιλαμβάνει έως το 25% του συνολικού 
ποσού της εθνικής συμμετοχής όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 8 
που αναμένεται να καταβληθεί στο 
χρηματοδοτικό μέσο, ή στο επίπεδο των 
τελικών δικαιούχων για τις δαπάνες κατά 
την έννοια του άρθρου 36 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και δ) εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 55 παράγραφος 2·
(γ) οι μεταγενέστερες αιτήσεις ενδιάμεσης 
πληρωμής, που υποβάλλονται εντός της 
περιόδου επιλεξιμότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 55 παράγραφος 2, 
υποβάλλονται μόνο:
(i) για τη δεύτερη αίτηση ενδιάμεσης 
πληρωμής, όταν τουλάχιστον το 60% του 
ποσού της πρώτης αίτησης ενδιάμεσων 
πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως 
επιλέξιμη δαπάνη κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
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και δ)·
(ii) για την τρίτη και τις επόμενες 
αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής, όταν 
τουλάχιστον το 70% των ποσών των 
προηγούμενων αιτήσεων ενδιάμεσων 
πληρωμών έχει χρησιμοποιηθεί ως 
επιλέξιμη δαπάνη κατά την έννοια του 
άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία α), β)
και δ)·
(δ) κάθε αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής, η 
οποία περιλαμβάνει δαπάνες σχετικές με 
χρηματοδοτικά μέσα, εμφανίζει χωριστά 
το συνολικό ποσό των συνεισφορών του 
προγράμματος που καταβάλλονται στο 
χρηματοδοτικό μέσο και τα ποσά που 
καταβάλλονται ως επιλέξιμες δαπάνες 
κατά την έννοια του άρθρου 36 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ).
Κατά το κλείσιμο του προγράμματος, η 
αίτηση πληρωμής του τελικού υπολοίπου 
περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των 
επιλέξιμων δαπανών όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 36.

Or. en

Τροπολογία 491
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στην περίπτωση παροχής γης ή 
ακινήτων, η αξία πιστοποιείται από 
ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή 
δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα 
και δεν υπερβαίνει το όριο της 
παραγράφου 3 στοιχείο β)·

(δ) στην περίπτωση παροχής γης ή 
ακινήτων, η αξία πιστοποιείται μέσω 
έρευνας που διεξάγεται με διαφάνεια και 
ορθό τρόπο από ανεξάρτητο ειδικευμένο 
εμπειρογνώμονα ή δεόντως 
εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα και δεν 
υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 3 
στοιχείο β)·

Or. bg
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την πιστοποίηση της αξίας, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληρούνται αυστηρά οι 
απαιτήσεις για την εκλογή ανεξάρτητου ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ή επίσημου φορέα, ούτως 
ώστε οι διαδικασίες επιλογής να είναι όσο πιο διαφανείς γίνεται και να προλαμβάνονται τυχόν 
προσπάθειες κατάχρησης.

Τροπολογία 492
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, ποσοστό ανεργίας, ποσοστό 
απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληθυσμιακή πυκνότητα για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

β) επιλέξιμος πληθυσμός, περιφερειακή 
ευημερία, λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, την ιδιαίτερη κατάσταση 
περιφερειών με σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, το
ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό 
απασχόλησης, το επίπεδο εκπαίδευσης και
την πληθυσμιακή πυκνότητα, το καθαρό 
προσαρμοσμένο κατά κεφαλήν εισόδημα, 
το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου, τις ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες (NUTS 3) και τον δείκτη 
δημογραφικής ευπάθεια για τις 
περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «δημόσια ή ισοδύναμη διαρθρωτική 
δαπάνη»: οι ακαθάριστες επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου της γενικής κυβέρνησης 
που αναφέρονται στα προγράμματα 
σύγκλισης και σταθερότητας τα οποία 
καταρτίζονται από τα κράτη μέλη, 

(1) «δημόσια ή ισοδύναμη διαρθρωτική 
δαπάνη»: οι ακαθάριστες επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου της γενικής κυβέρνησης·
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σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1466/9729 του Συμβουλίου, για να 
υποβάλουν την μεσοπρόθεσμη 
δημοσιονομική στρατηγική τους· «πάγια 
περιουσιακά στοιχεία»:

Or. en

Τροπολογία 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές 
δαπάνες, που αναλαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη ως συγχρηματοδότηση των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία δεν θα 
περιλαμβάνονται εκ νέου μεταξύ των 
δημόσιων ή ισοδύναμων διαρθρωτικών 
δαπανών, λαμβανομένων υπόψη στο 
πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης 
για την επαλήθευση της τήρησης του 
συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, 
στον βαθμό που συνιστούν υποχρέωση 
άμεσα προκύπτουσα από την τήρηση της 
αρχής της προσθετικότητας, η οποία 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής 
της συνοχής· ως εκ τούτου, οι δημόσιες 
δαπάνες που αναλαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη ως συγχρηματοδότηση των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
εξαιρούνται από τους περιορισμούς του 
συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, 
δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες που 
αποσκοπούν στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Or. it
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Τροπολογία 495
Eleni Theocharous

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 110 – παράγραφος 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) το 85 % για τις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες των κρατών μελών και για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, 
συμπεριλαμβανόμενης πρόσθετης 
χρηματοδότησης, και για τα κράτη μέλη 
που συνιστούν ενιαία περιφέρεια η οποία 
είναι επιλέξιμη για το μεταβατικό 
καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η 
Ιανουαρίου 2014

Or. en

Τροπολογία 496
Michael Theurer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 113 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Το κράτος μέλος δύναται, με δική του 
πρωτοβουλία, να διορίσει φορέα 
συντονισμού για να ασκεί καθήκοντα 
συνδέσμου και να παρέχει πληροφορίες 
στους δικαιούχους και τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες και να 
οργανώνει επαφές μεταξύ αυτών και των 
αντίστοιχων αρχών διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 497
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 114 – παράγραφος 2 – σημείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ενημερώνει τον εθνικό κοινό δημόσιο 
δικτυακό τόπο για τα διάφορα ταμεία της 
Ένωσης, υποδεικνύοντας της χρήση των 
πιστώσεων των ταμείων κατά τα 
προηγούμενα έτη και, στο μέτρο του 
δυνατού, την προτεινόμενη χρήση τους 
κατά το τρέχον έτος, με τρόπο κατανοητό 
για το ευρύ κοινό· 

Or. fi

Τροπολογία 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 129 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για κάθε έτος από το 2016 έως και το
2022, το κράτος μέλος υποβάλλει τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 75
παράγραφος 1.

Για κάθε έτος από το 2016 έως και το
2025, το κράτος μέλος υποβάλλει τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 59
παράγραφος 5 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, και έως την προθεσμία που 
αναφέρεται σε αυτό, και ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 499
Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 137 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Σε περίπτωση συμφωνίας, το κράτος 
μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου 
τα σχετικά ταμεία της σύμφωνα με το 
άρθρο 135 παράγραφος 3.
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Or. en

Τροπολογία 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Οι αναφερόμενες στα άρθρα...1
μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων ανατίθενται 
στην Επιτροπή για περίοδο τριών ετών 
από…2. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 
σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το 
αργότερο 9 μήνες πριν από τη λήξη της 
τριετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως μέχρι την
αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός 3 μηνών πριν από τη λήξη 
της εν λόγω περιόδου.

______________
1 (εισάγετε όλους τους αριθμούς των 
άρθρων για τα οποία προβλέπονται κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις)
2 ΕΕ: (εισάγετετ την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού)

Or. en

Τροπολογία 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, 
στο άρθρο 12, στο άρθρο 20 παράγραφος 

Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4, 
άρθρο 32 παράγραφος 10, άρθρο 33
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4, στο άρθρο 29 παράγραφος 6, στο 
άρθρο 32 παράγραφος 1, στο άρθρο 33
παράγραφοι 4, 7 και 3, στο άρθρο 34 
παράγραφος 3, στο άρθρο 35 παράγραφος
5, στο άρθρο 36 παράγραφος 4, στο άρθρο
54 παράγραφος 1, στο άρθρο 58, στο
άρθρο 112 παράγραφος 2, στο άρθρο 114 
παράγραφοι 8 και 9, στο άρθρο 116 
παράγραφος 1, στο άρθρο 117 
παράγραφος 1, στο άρθρο 132 
παράγραφος 4, στο άρθρο 136 
παράγραφος 6 και στο άρθρο 141 μπορούν 
να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

παράγραφος 4, άρθρο 34 παράγραφος 5, 
άρθρο 36 παράγραφος 4, άρθρο 58 και
άρθρο 136 παράγραφος 6 μπορούν να 
ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει τη 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. 
Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει τη 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. 
Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 142 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται
σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπώνεται 
αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 
περιόδου 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την 

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 4, 
του άρθρου 32 παράγραφος 10, του 
άρθρου 33 παράγραφος 4, του άρθρου 34 
παράγραφος 5, του άρθρου 36 
παράγραφος 4, του άρθρου 58 και του 
άρθρου 136 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ 
μόνο εφόσον δεν διατυπώνεται αντίρρηση 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συμβούλιο εντός περιόδου 2 μηνών 
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Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντίρρηση. Η εν λόγω περίοδος 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν 
λόγω περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω περίοδος 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Συνοχή και συνέπεια με την οικονομική
διακυβέρνηση της Ένωσης

2. Συνέπεια προς την οικονομική
στρατηγική της Ένωσης, τον ευρωπαϊκό 
χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 
κοινωνικές πολιτικές

Or. fr

Τροπολογία 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην ιεράρχιση των 
δαπανών που ευνοούν την ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
την εκπαίδευση, την έρευνα, την 
καινοτομία και την ενεργειακή απόδοση 
και των δαπανών για την ευκολότερη 
πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση,

1. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 
προσπάθεια να ενισχύσουν τις δαπάνες
που ευνοούν την ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
την εκπαίδευση, την έρευνα, την 
καινοτομία και την ενεργειακή απόδοση
καθώς και των δαπανών για την 
ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ και των 
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τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας, τη διαχείριση φυσικών 
πόρων και τη δράσης για την κλιματική 
αλλαγή και στη διασφάλιση της 
αποδοτικότητας των εν λόγω δαπανών.
Πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τη 
διατήρηση ή την ενίσχυση της κάλυψης 
και της αποτελεσματικότητας των 
υπηρεσιών απασχόλησης και των 
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας, με εστίαση στην ανεργία των 
νέων.

οργανώσεων στη χρηματοδότηση και την
τη διασφάλιση της κοινωνικής και
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, τη 
διαχείριση φυσικών πόρων και την δράση
για την κλιματική αλλαγή, τις πολιτικές 
για την καταπολέμηση του αποκλεισμού
και των διακρίσεων και στη διασφάλιση 
της καταλληλότητας και της
αποδοτικότητας των εν λόγω δαπανών
προς την οικονομική στρατηγική της 
Ένωσης και του ευρωπαϊκού χάρτη 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει επίσης 
να λάβουν υπόψη τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της κάλυψης και της 
αποτελεσματικότητας των κοινωνιών 
πολιτικών, των υπηρεσιών απασχόλησης, 
των πολιτικών για την αγορά εργασίας,
εστιάζοντας κατά προτεραιότητα στην 
ανεργία των νέων.

Or. fr

Τροπολογία 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την προετοιμασία των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
προγραμματίζουν τα ταμεία του ΚΣΠ
λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες 
σχετικές ανά χώρα συστάσεις που έχει 
εκδώσει το Συμβούλιο δυνάμει των 
άρθρων 121 παράγραφος 2 και 148 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους ρόλους και 
υποχρεώσεις τους. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να λάβουν υπόψη τις συστάσεις 
του Συμβουλίου δυνάμει του συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης και τα 
προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. 
Κάθε κράτος μέλος εκθέτει στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το άρθρο 14 

2. Κατά την προετοιμασία των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη 
προγραμματίζουν τα ταμεία του ΚΣΠ
βάσει των στόχων του άρθρου 174 της 
Συνθήκης. Κάθε κράτος μέλος εκθέτει στη 
σύμβαση εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το 
άρθρο 14 στοιχείο α) περίπτωση i) του 
παρόντος κανονισμού, τον τρόπο με τον 
οποίο οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης 
της ΕΕ και των κρατών μελών συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις οικείες ανά χώρα 
συστάσεις και στην επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρύθμισης σε στενή συνεργασία με τις 
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στοιχείο α) περίπτωση i) του παρόντος 
κανονισμού, τον τρόπο με τον οποίο οι 
διάφορες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ 
και των κρατών μελών συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
εντοπίζονται στις οικείες ανά χώρα 
συστάσεις και στην επίτευξη των στόχων 
που καθορίζονται στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρύθμισης σε στενή συνεργασία με τις 
αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές.

αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Or. fr

Τροπολογία 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – τμήμα 5 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, όπως μια σημαντική 
μεταβολή των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών συνθηκών ή των 
συνθηκών της αγοράς εργασίας σε 
κράτος μέλος ή περιφέρεια, και πέρα από 
τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από 
τις αλλαγές στην κατανομή των 
κονδυλίων για δεδομένη προτεραιότητα, 
το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει την 
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επανεξέταση των ορόσημων και των 
στόχων βάσει του άρθρου 26 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 508
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το κράτος μέλος και η διαχειριστική 
αρχή διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για 
τις δραστηριότητες των ταμείων της 
Ένωσης σε ένα κράτος μέλος είναι 
κεντρικά προσπελάσιμες σε ενιαίο 
διαδικτυακό τόπο με διαφανή τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 
που πρέπει να εφαρμοστεί, του 
προγράμματος δράσης, του καταλόγου 
έργων και σύντομης περιγραφής και του 
προϋπολογισμού των δράσεων και των 
έργων, καθώς και συνδέσμους με τους 
ενημερωτικούς δικτυακούς τόπους των 
δικαιούχων, οι οποίοι πρέπει να περιέχουν 
σαφή περιγραφή του έργου που λαμβάνει 
στήριξη.

Or. fi

Τροπολογία 509
Andrey Kovatchev

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – τμήμα 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) των κέντρων ενημέρωσης για την 
Ευρώπη καθώς και των γραφείων των 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη 

(β) των κέντρων ενημέρωσης για την 
Ευρώπη καθώς και των γραφείων των 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των 
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μέλη· Γραφείων Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη, και άλλων 
κατάλληλων δικτύων ενημέρωσης, όπου 
είναι εφικτό·

Or. en

Τροπολογία 510
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 6 – τμήμα 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μέτρα ενημέρωσης δυνητικών 
δικαιούχων και δικαιούχων

3. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο 
(γλωσσική τροποποίηση στα φινλανδικά).

Or. fi


