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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) αναπτύχθηκε το 2004 και καλύπτει 16 εταίρους στα 
ανατολικά και τα νότια των συνόρων της ΕΕ, και συγκεκριμένα την Αλγερία, την Αρμενία, 
το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το 
Λίβανο, τη Λιβύη, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Μαρόκο, τα Κατεχόμενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη, τη Συρία, την Τυνησία και την Ουκρανία. Στο πλαίσιο της ΕΠΓ, η ΕΕ 
προσφέρει στους γείτονές της μια προνομιακή σχέση, βασισμένη σε κοινή δέσμευση σε αξίες 
και αρχές, όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η χρηστή
διακυβέρνηση, οι αρχές της οικονομίας της αγοράς και η βιώσιμη ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της δράσης για το κλίμα. Η πολιτική αυτή προβλέπει επίσης πολιτική 
σύνδεση και βαθύτερη οικονομική ενοποίηση, αυξημένη κινητικότητα και βελτίωση των 
διαπροσωπικών επαφών. Στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, η ΕΠΓ 
υποστηρίζεται από έναν ειδικό μηχανισμό, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ), ο 
οποίος καλύπτει τις 16 προαναφερθείσες χώρες εταίρους καθώς και τη Ρωσία. Η πρόταση της 
Επιτροπής αναγνωρίζει πολλές από τις αλλαγές που αποδείχθηκαν αναγκαίες για την 
περαιτέρω υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Ο συντάκτης συμμερίζεται κατ' 
αρχήν την προσέγγιση αυτή.

Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητες ορισμένες επιμέρους προσαρμογές 
στον κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό σχετίζεται 
κατά κύριο λόγο με τα προβλεπόμενα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, και ιδίως με 
το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων χρηματοδοτήσεων, σε σημείο να κρίνεται ότι θα 
ήταν ίσως σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός χωριστού κανονισμού για τη 
διασυνοριακή συνεργασία. Ο συντάκτης προτείνει συνεπώς την ευθυγράμμιση (στο επίπεδο 
του 7%) της αναλογίας της χρηματοδότησης του ΕΜΓ στα προγράμματα αυτά, στη βάση της 
προσέγγισης που συστηματικά χρησιμοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ολόκληρο τον 
στόχο της εδαφικής συνεργασίας. Στην ίδια κατεύθυνση, προτείνεται μια ειδική αναφορά 
στην ευρωπαϊκή ομάδα εδαφικής συνεργασίας, που θα αντικατοπτρίζει τον ρόλο που 
προορίζεται να διαδραματίσει το μέσο αυτό, μετά τη μεταρρύθμισή του, που τώρα βρίσκεται 
υπό εξέταση, στην προοπτική της υλοποίησης της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, τόσο 
εντός, όσο και εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, όπως και η πολιτική συνοχής, πρέπει να είναι σταθερά 
εδραιωμένη στις αρχές της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ώστε να 
ενσωματώσει όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους, με ιδιαίτερη στόχευση στις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές των χωρών της γειτονίας. Στην ίδια κατεύθυνση, πρέπει επίσης να 
περιληφθούν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών). 
Όλοι αυτοί οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΜΓ. Προς τον σκοπό 
αυτόν, τα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόβλεψη υποχρεωτικής επανεξέτασης 
στο μέσο της περιόδου εφαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης, 
όπως ισχύει και για άλλες πολιτικές της ΕΕ. Έτσι, ο συντάκτης προτείνει μια συνολική λύση 
για το ζήτημα.

Σε γενικές γραμμές, οι προαναφερθείσες προσπάθειες αποτελούν μέρος του αγώνα υπέρ της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον οποίο επιβάλλεται να συμβάλουν όλες 
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οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνεται συνεπώς μια νέα αιτιολογική σκέψη που 
θα προσδιορίζει τις νέες λύσεις στην κατεύθυνση αυτήν. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας στοχεύει στη στήριξη της δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών και θεσμών 
της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
χρηματοδοτήσεις του ΕΜΓ πρέπει να χορηγούνται πολύπλευρα και ισορροπημένα, 
αντικατοπτρίζοντας την ποικιλομορφία των χωρών και περιφερειών που καλύπτονται από την 
εν λόγω πολιτική. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κριτήρια αυτά μπορούν μόνο εν 
μέρει να καθοριστούν εκ των προτέρων, ο συντάκτης προτείνει τουλάχιστον μερικά από τα 
θέματα που σχετίζονται με αυτά τα κριτήρια να προσδιορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, εφόσον αυτό ζητείται ρητά στον ίδιο τον 
κανονισμό. Ωστόσο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους στον κανονισμό με επαρκή 
ακρίβεια, αυτό θα αποτελούσε μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η έγκριση ενός χωριστού 
κανονισμού σχετικά με τη διασυνοριακή 
συνεργασία κατά μήκος των εξωτερικών 
συνόρων, ανάλογη με τα προγράμματα 
Interreg, θα πρέπει να θεωρείται ως ένα 
βήμα προς μια συνολική συστημική λύση, 
σχεδιασμένη για τη βελτίωση της 
εφαρμογής διασυνοριακών 
προγραμμάτων και έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από το 2006, τα επιχειρησιακά προγράμματα κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ 
έπρεπε να προσαρμοστούν προς τα προγράμματα Interreg. Λόγω των διαφορών στις δομές, τις 
αρμοδιότητες, τα νομικά πλαίσια και την επιλεξιμότητα στις δύο πλευρές των συνόρων, από 
φέτος εφαρμόζεται ένας ιδιαίτερος κανονισμός για το Interreg. Αυτός φαίνεται να είναι ο μόνος 
τρόπος να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στη διαμόρφωση και την εφαρμογή κοινών 
προγραμμάτων και έργων. Η ίδια προσέγγιση είναι αναγκαία στα εξωτερικά σύνορά μας, ώστε 
να υπάρξουν πραγματικά κοινά προγράμματα και έργα που θα ωφελούν εξίσου στις δύο πλευρές 
των συνόρων.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Πρέπει να τονισθεί η σπουδαιότητα 
της ενίσχυσης της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη 
διαμόρφωση κατάλληλων νέων 
μηχανισμών προς την κατεύθυνση αυτήν, 
όπως το Ευρωπαϊκό Κληροδότημα για τη 
Δημοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η επιδίωξη της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής είναι 
μια σημαντική λειτουργία της Ένωσης 
που θα πρέπει να προβληθεί, στο μέτρο 
του δυνατού, στη γειτονική της περιοχή, 
ως μέρος μιας αμοιβαία επωφελούς 
διαδικασίας πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης στην οποία θα 
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η 
εδαφική διάσταση της συνεργασίας 
αυτής, παρότι έχει διεθνικές και 
διαπεριφερειακές πτυχές, γίνεται 
περισσότερο ορατή στη γειτονική της 
Ένωσης περιοχή μέσω της 
διασυνοριακής συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου, στη δράση για το 
κλίμα και της ανθεκτικότητας στις 
καταστροφές·

δ) στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη από κάθε άποψη, στη μείωση 
της φτώχειας, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, στην 
προώθηση της εσωτερικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, στην 
εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών και των χωρών 
εταίρων, καθώς και μεταξύ των χωρών 
εταίρων, στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στη
δράση για το κλίμα και της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το εργαλείο συγκρότησης θεσμών παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήματα. Τα σημαντικότερα 
είναι τα εξής: ανάπτυξη σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, άμεση ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων όσον αφορά τη νομοθεσία της 
ΕΕ, εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της διοίκησης της ΕΕ, κατάρτιση και βελτίωση των 
επαγγελματικών ικανοτήτων, αλλαγές στις οργανωτικές πρακτικές και μεθόδους, καλύτερη 
επικοινωνία και συντονισμός κ.λπ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) στην ανάπτυξη οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους 
για την οικοδόμηση δημοκρατικών 
κοινωνιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες η κοινωνία των πολιτών αντιμετωπίζεται ως εργαλείο ανάπτυξης 
διοικητικών ικανοτήτων. Πρέπει να τονιστεί ότι, εκείνο που επίσης χρειάζεται είναι η 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη δημοκρατικών αξιών και την υποστήριξη 
της μη εξαρτώμενης από τις κυβερνήσεις δραστηριότητάς τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η στήριξη της Ένωσης που προβλέπεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
εντάσσεται, κατά κανόνα, στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τις δικαιούχους χώρες.
Στην εταιρική σχέση μπορούν να 
συμμετάσχουν, κατά περίπτωση, εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η κοινωνία των 
πολιτών, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι μη 
κρατικοί φορείς κατά την προετοιμασία, 
εφαρμογή και παρακολούθηση της 
στήριξης της Ένωσης.

2. Η στήριξη της Ένωσης που προβλέπεται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
εντάσσεται, κατά κανόνα, στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης με τις δικαιούχους χώρες.
Στην εταιρική σχέση μπορούν να 
συμμετάσχουν οι ακόλουθοι εταίροι: 

(i) οι αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, 
αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·
(ii) οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι·
(iii) οντότητες που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και φορείς επιφορτισμένοι με 
την προώθηση της ισότητας και της μη 
εφαρμογής διακρίσεων· και
(iv) μη κρατικοί φορείς.

Οι εταίροι συμμετέχουν στις επιτροπές 
παρακολούθησης των προγραμμάτων.
Η συμμετοχή των εταίρων αυτών είναι 
σύμφωνη με τον ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί σημαντικό στοιχείο του εκδημοκρατισμού 
και της εδραίωσης της δημοκρατίας. Η ανάπτυξη σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης σε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η άμεση ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η 
εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, η κατάρτιση και βελτίωση των επαγγελματικών 
ικανοτήτων, οι αλλαγές στις οργανωτικές πρακτικές και μεθόδους, η καλύτερη επικοινωνία και 
συντονισμός, καθώς και η εφαρμογή διαρθρωτικής πολιτικής απαιτούν ισχυρή, σαφή και 
λεπτομερή αναγνώριση της αρχής της εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενδεικτικές χορηγήσεις κεφαλαίων 
στα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
βασίζονται πρωτίστως στον πληθυσμό 
των επιλέξιμων περιοχών. Κατά τον 
καθορισμό των ενδεικτικών χορηγήσεων, 
μπορούν να γίνουν προσαρμογές ώστε να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 
συνεισφορών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και των 
συνεισφορών που παρέχονται στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 
περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης.

4. Κατά τον καθορισμό των ενδεικτικών 
χορηγήσεων πόρων στα κοινά 
επιχειρησιακά προγράμματα, μπορούν να 
γίνουν προσαρμογές ώστε να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των συνεισφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού του παρόντος 
μηχανισμού, καθώς και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό 
συνεργασίας, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των παραμεθόριων 
περιοχών και η ικανότητά τους για 
διαχείριση και απορρόφηση της στήριξης 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη ποικιλία χωρών και περιφερειών στην γειτονική περιοχή της Ένωσης κάνει αναγκαία 
μια προσέγγιση που, με ισορροπημένο τρόπο, θα λαμβάνει γενικά υπόψη τις μεταξύ τους 
διαφορές.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα 
υποβάλλονται σε ενδιάμεση αναθεώρηση 
μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες που παρουσιάζονται στη 
διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης, 
όπως:
– αλλαγές των προτεραιοτήτων 
συνεργασίας και κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις,
– τα αποτελέσματα εφαρμογής των εν 
λόγω μέτρων και τα ζητήματα που 
προκύπτουν από τη διαδικασία 
παρακολούθησης και υλοποίησης,
– η ανάγκη προσαρμογής των ποσών των 
διαθέσιμων κεφαλαίων και 
ανακατανομής των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δυνατότητες αναθεώρησης των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως προβλέπονται 
στην πρόταση της Επιτροπής, φαίνονται ανεπαρκείς, εφόσον εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από 
τη θέληση των συμμετεχόντων παραγόντων υψηλού επιπέδου, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλοι, μη κρατικοί φορείς, ενδέχεται να έχουν καλύτερη 
γνώση των προβλημάτων που προκύπτουν στη διάρκεια της υλοποίησης. Πρέπει συνεπώς να 
παρέχεται η δυνατότητα μιας ενδελεχούς ανάλυσης των εν εξελίξει προγραμμάτων, όπως 
συμβαίνει ήδη σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διασυνοριακή συνεργασία 
υλοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 
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1 και 2, με τη βοήθεια των κατάλληλων 
μηχανισμών. Στους μηχανισμούς αυτούς 
περιλαμβάνεται ρητά η ευρωπαϊκή ομάδα 
εδαφικής συνεργασίας, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 20061.
_________________
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή ομάδα εδαφικής συνεργασίας έχει ήδη αποδειχθεί απαραίτητη για την εδαφική 
συνεργασία (διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 
λοιπόν σκόπιμο, με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της, μέσω των τροπολογιών στον 
κανονισμό αριθ. 1082/2006 που εξετάζονται τώρα, και σε μέρη που δεν είναι εγκατεστημένα σε 
κράτος μέλος, η ευρωπαϊκή ομάδα εδαφικής συνεργασίας να διαδραματίσει ρόλο και στις 
πτυχές "εξωτερικής συνοχής" της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αναφερόμενη στα άρθρα 12 και 13 
εξουσία ανατίθεται για την περίοδο ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

1. Η αναφερόμενη στα άρθρα 12, 13 και
16 εξουσία ανατίθεται για την περίοδο 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναγνωρίζει νέες αναφορές που προτείνονται στην πράξη κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 1. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
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και για τη διασφάλιση της συνοχής και της 
αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης 
της Ένωσης ή για την προώθηση της 
περιφερειακής ή διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, η Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει την επέκταση της 
επιλεξιμότητας των δράσεων σε χώρες, 
εδάφη και περιοχές, οι οποίες διαφορετικά 
δε θα ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση. 
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισμού, φυσικά και 
νομικά πρόσωπα από τις σχετικές χώρες, 
εδάφη και περιοχές δύνανται να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης 
τέτοιων πράξεων. 

όπως ορίζεται σε κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 
14, και για τη διασφάλιση της συνοχής και 
της αποτελεσματικότητας της 
χρηματοδότησης της Ένωσης ή για την 
προώθηση της περιφερειακής ή 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, η 
Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την 
επέκταση της επιλεξιμότητας των δράσεων 
σε χώρες, εδάφη και περιοχές, οι οποίες 
διαφορετικά δε θα ήταν επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση. Κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 του 
κοινού εκτελεστικού κανονισμού, φυσικά 
και νομικά πρόσωπα από τις σχετικές 
χώρες, εδάφη και περιοχές δύνανται να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης 
τέτοιων πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του συντάκτη, η διευκρίνιση της φράσης "δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις", που στο ισχύον κείμενο επιτρέπει τη συμμετοχή διαφόρων ειδών κοινοτικών 
πόρων για εξωτερική χρήση (ΕΜΓΕΣ, ΜΠΒ, ΕΚΔ, αναπτυξιακοί πόροι για τον "Τρίτο 
Κόσμο"), σχεδόν απολύτως κατά τη διακριτική ευχέρεια των αρχών που έχουν αναλάβει την 
υλοποίηση, χρειαζόταν αναδιατύπωση και αποσαφήνιση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ 
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 5% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1 σημείο γ).

1. Το διαθέσιμο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 18 182 300 000 ευρώ 
(τρέχουσες τιμές). Ποσοστό έως 7% του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας 
που αναφέρονται στο  σημείο γ) του 
άρθρου 6 παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί καίρια προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ 
και αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε 
περιφέρειες στις δύο πλευρές των κοινών συνόρων, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σε πεδία 
όπως το περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των συνόρων και να 
προωθήσει τις τοπικές διασυνοριακές διαπροσωπικές δραστηριότητες, είναι πολύ σημαντικό να 
διατεθούν περισσότερα κονδύλια στον μηχανισμό αυτόν.


